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Resum de la reunió de la Comissió Permanent  
del Consell Municipal de Cooperació Internacional  

 
Dia: 15 abril  2021       Hora: 16:00h     Lloc: Jit.si 
 
 
Llistat de persones assistents 
 
Aitor O. Urquiola GRAIN 
Carla Canal Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional 
David Llistar Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional 
Esther Caballé Fundació Pau i Solidaritat CCOO 
Felip Roca Direcció de Relacions Internacionals 
Glòria Meler Dir. Justícia Global i Coop. secretària del Consell 
Pepa Martínez LaFede.cat 
 
Llistat de persones que s’han excusat 
 
Car Requena Pallassos Sense Fronteres 
David Minoves Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
Júlia Granell LaFede.cat 
Luca Gervasoni LaFede.cat vicepresident del Consell 
Manel Rebordosa LaFede.cat 
Núria Camps Persona experta 
 
Ordre del dia: 
 

1. Presentació de la/es proposta/es d’activitat/s del Consell en relació a la Capitalitat 
Mundial de l’Alimentació Sostenible. 

 
2. Informació sobre el procés d’avaluació del Pla Director de Cooperació per a la 

Justícia Global 2018‐2021 i elaboració del nou Pla.  
 

3. Propostes de declaracions o comunicats del Consell. 
 

4. Completar el calendari d’activitats del Consell per al 2021 presentat en el darrer 
Ple del Consell  
 

5. Informacions vàries 
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Resum dels punts tractats: 
 

1. L’Aitor exposa la proposta compartida amb la Dir. de Justícia Global i Coop. 
Internacional,  d’organitzar una sessió, en relació a la Capitalitat Mundial 
de l’Alimentació Sostenible, que podria consistir en: 

-Explicar la situació respecte a aquest tema i els impactes de Barcelona als 
països del Sud (tenir en compte l’estudi de GRAIN sobre alimentació a 
Barcelona) 

-Presentació de la Capitalitat per part de l’Ajuntament 

-Mostrar alternatives en temes com els menjadors escolars, la compra pública 
i també l’ajuda alimentària. 

-Obrir un torn de propostes per presentar a l’Ajuntament de cara a la Cimera 
de ciutats de la tardor. 

La Carla comenta que es podria pensar en un resum del que s’està fent, 
crítiques o alternatives per blocs (educació per la justícia global, compra 
pública i coherència, cooperació internacional i ajut alimentari d’emergència) 
donat que per limitació de temps no serà possible una presentació de tots els 
projectes executats per les entitats. 

El Felip informa sobre els principals esdeveniments d’octubre i novembre 
(Cimera de NNUU sobre Alimentació, Fòrum d’Alcaldes del Pacte de Milà a 
Barcelona i Coop26) que tindran lloc durant la Capitalitat i s’està treballant 
des de l’Ajuntament amb un instrument que permetrà a les ciutats agafar 
compromisos en temes d’alimentació que  contribueixin a evitar el canvi 
climàtic. El missatge global que es vol llençar és que hi ha un vincle molt clar 
entre alimentació i canvi climàtic. 

Responent a dubtes expressats per la Pepa, que considera l’activitat 
interessant, es precisa que la proposta d’activitat és del Consell (oberta a 
altres entitats que puguin estar interessades com les de la Xarxa sobre 
Justícia Climàtica) en base a interessos compartits i per fer un treball 
d’incidència per a la justícia climàtica i l’alimentació sostenible. La Pepa opina 
que des de LaFede poden ajudar en la difusió i alerta que cal fer una previsió 
d’assistència i preveure els mitjans tecnològics necessaris. 

El David comenta que seria interessant que l’activitat tingués lloc el maig o 
juny, després de la presentació de l’informe elaborat per GRAIN sobre el port 
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de Barcelona, per poder tenir influència en temes que no estan ben recollits 
per la Capitalitat. Es creu que haurà de ser en format virtual.  

Es conclou el tema decidint que es crearà un petit grup amb la gent de la 
Permanent que vulgui participar per preparar aquesta activitat. 
 

2. El David informa que s’estan preparant els termes de referència per a la contractació 
dels serveis de suport per a l’avaluació del Pla Director de Cooperació per a la 
Justícia Global 2018-2021 i l’elaboració d’un nou Pla Director que creu serà un 
pla de continuïtat.  
La Glòria comenta que aquest procediment serà lent i simultàniament s’està pensant 
en el disseny del procés participatiu, en el que naturalment es tindrà en compte el 
Consell en la forma que decidim (sigui a través d’un grup de treball o amb altres 
metodologies) 

 
3. El David presenta els temes que creu podrien ser objecte de posicionament del 

Consell: 
 

− Petició de suport del Centre Delàs sobre empreses que operen en fronteres i 
guerres. 

 
− Sobre la situació a Myanmar el Consell podria demanar a l’Ajuntament que es 

posicionés a favor dels drets del poble birmà i contra la junta militar. El David 
potser prepararà una proposta de text en els propers dies. 

 
− Sobre l’alimentació sostenible 

 
− Alliberament de les patents de les vacunes contra el Covid19: l’Ajuntament 

procurarà amb l’ajut de CLGU i altres xarxes que més ciutats s’adhereixin al 
manifest. El David creu que el Consell es podria adherir però que serà 
reiteratiu, potser es podria dir alguna cosa sobre COVAX i el sistema de 
patents i alternatives existents i per això seria interessant abans alguna 
persona experta ens pogués informar del tema.  
L’ Aitor no troba bé que en la declaració es digui “aixecament temporal de les 
patents”, creu que sobra la paraula “temporal” i falta la part d’incidència en tot 
el mecanisme COVAX als països del sud global, que podríem afegir nosaltres 
com Consell. Perquè no es sols que no rebin prou vacunes sinó que hi ha falta 
de justícia i equitat en la distribució en els països. 
La Pepa explica que no hi ha política de vacunació per a cooperants i a través 
de la federació estatal estan pressionant que es considerin els cooperants com 
col·lectiu de primer front però no s’ha aconseguit. Veu interessant que el 
Consell es pronunciï. 
 El Felip informa que des de Relacions Internacionals estan parlant amb CGLU 
per difondre la iniciativa entre les ciutats del mon i CGLU està en contacte amb 
el campanya   “The People's Vaccine” on hi ha països del sud i organitzacions 

mailto:consellcooperacio@bcn.cat


 Consell Municipal de Cooperació Internacional  
Carrer Avinyó, 15 planta 4a 
Tel. +34 934 132074 
08002 Barcelona  
e-mail: consellcooperacio@bcn.cat 
 
 

 

 
 
 

OXFAM Amnistia Internacional per demanar que es comparteixi el coneixement 
generat amb l’elaboració de les vacunes i se suspenguin les patents durant la 
pandèmia 
 

− Petició ICIP i Taula x Colòmbia per visibilitzar el paper de la diàspora 
colombiana i la seva contribució al procés de pau com un actor viu. Proposar al 
plenari que faci un reconeixement a la diàspora. 
 

La Pepa proposa que puguem sumar-nos a la recolzament a l’Helena Maleno que 
l’expulsen de Marroc. Des de LaFede prepararan una proposta. 
 
Aitor considera que hem d’estar atents amb el tema del Sàhara Occidental perquè està 
molt a prop, tenim molta responsabilitat i aquest any serà important. 
 
4. La Glòria comenta que podem completar el calendari d’activitats 2021 del Consell 

quan concretem l’activitat sobre la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible i 
amb les propostes de declaracions que es portin endavant. 

 
5. Com a darrer punt, la Glòria informa sobre la sentència del TSJ de nul·litat del 

Reglament de Participació de l’Ajuntament i la vigència de les Normes Reguladores de 
Participació Ciutadana, que havien quedat derogades pel Reglament. Aquesta 
sentència, segons informe dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament, no afecta els actes 
ferms dictats amb anterioritat, com és el nostre Reglament de Funcionament. 

 
 
Acords de la reunió: 
 

1. Crear un petit grup de treball per preparar l’activitat sobre la Capitalitat 
Mundial de l’Alimentació Sostenible. 
 

2. Les propostes de declaracions comentades en el punt 3 de la reunió que 
es vulguin dur endavant es tramitaran d’acord amb el procediment que el 
Consell te establert. 
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