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Reunit el consell en sessió plenària a Barcelona  el 14 de juliol de 2010. 

DICTAMEN 

El Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament de 

l’Ajuntament de Barcelona, reunit en Consell Plenari davant els reptes que ens planteja 

la dura crisi econòmica global, que ha impactat a la ciutadania de la nostra ciutat, dels 

nostres barris i dels entorns més propers. Però a la vegada veient les respostes que la 

major part d’actors d’aquest Consell hem hagut de donar des d’àmbits de la cooperació 

internacional, la solidaritat, la cultura de pau i la defensa dels drets humans per fer front 

a la gravíssima incidència d’aquesta crisis global als països empobrits, expressa:  

1) Que en aquest difícil context, la millor  aportació  a la nostra ciutat es  contribuir 

a crear la consciència de ciutadania global. Ciutadania global, no només per a 

mantenir la sensibilitat cap a manifestacions molt més greus de la crisi que es 

pateixen a altres indrets del món, sinó per fer-nos més conscients de la 

interrelació entre les manifestacions més properes de les crisis i allò que passa al 

món. 

2) Que tots aquest reptes requereixen una acció decidida, solidària i compromesa 

per part de les institucions públiques, dels partits polítics, sindicats,  

organitzacions  i entitats ciutadanes. Una capacitat d’acció que la nostra ciutat  ja 

ha demostrat en altres moments crítics.  

 

3) Que és en aquests moments quan s’ha de demostrar que tots aquests anys de 

promoció de la cultura de la solidaritat, la pau i els drets humans han estat un 

esforç sòlid i estratègic dins de la concepció de la política social, inclusiva i 

solidària de la nostra ciutat, i, per tant, que tot els compromisos plasmats tant en 

la Llei de Cooperació al Desenvolupament, aprovada pel Parlament de 

Catalunya,(“la solidaritat i la cooperació amb els més desfavorits ha de ser un 

principi rector de les polítiques públiques catalanes”), com en els Plans 

Directors de Cooperació del Ajuntament de Barcelona eren i són fruit d’una 

estratègia sòlida i coherent.  

 

4) Finalment sol·licitem  que durant els propers anys es mantingui el nivell de 

concertació i millora de la cooperació internacional entre tots els agents de la 

Ciutat per avançar i aprofundir en el nostre treball, per fer front a tots aquests 

reptes i, sobre tot, que aquest esforç no es quedi entre nosaltres, sinó que el 

sapiguem transmetre i encomanar a tota la ciutadania, fent palesa la vinculació 

entre les manifestacions globals i les locals de les crisis.  

 

Barcelona ha teixit complicitats amb sectors populars, professionals e institucions 

públiques de molts països, forma part de xarxes i aliances internacionals capdavanteres 

que treballen en el desenvolupament d’alternatives per un món més just i menys 

desigual. El Consell Municipal de Cooperació Internacional per al 

Desenvolupament de Barcelona demana  que les mesures del  Govern de 

l’Ajuntament de Barcelona continuïn  considerant  una qüestió transversal les 

polítiques públiques de Solidaritat i Cooperació Internacional i es mantinguin dins 

de les polítiques públiques d’acció social de la nostra ciutat.  

 


