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

Resum de la reunió de la Comissió Permanent del Consell Municipal de
Cooperació Internacional per al Desenvolupament
Dia: 6 maig 2019

Hora: 17:00h

Lloc: C. Avinyó, 15

Llistat de persones assistents
Aitor O. Urquiola
David Llistar
David Minoves
Esther Caballé
Glòria Meler
Felip Roca
Jordi Saban
Luca Gervasoni

GRAIN
Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional
Fons Català de Cooperació Internacional
Fundació Pau i Solidaritat CCOO
Direcció Justícia Global i Coop. secretària del Consell
Direcció de Diplomàcia de Ciutats
Pallassos Sense Fronteres
LaFede.cat

Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, de les actes‐resum de les reunions anteriors del 25/02/2019 i
10/04/2019.
2. Informacions i acords sobre l’actualització de les activitats del pla de treball 2019
del Consell i nous grups de treball.
3. Propostes sobre els temes de debat i posicionament del Consell.
4. Informacions vàries (si hi ha).

Resum dels punts tractats:
1. S’aproven les actes-resums de les sessions de la Comissió Permanent del 25/02/2019
i del 10/04/2019.

1

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

2. Es comparteixen informacions sobre les activitats previstes en el Pla de treball 2019
del Consell:
•

S’informa (Felip) que l’elaboració del
butlletí sobre l’acció exterior de
l’Ajuntament està en curs i les persones interessades hauran de subscriure’s indicant
el tipus d’informació que volen rebre. Des de LaFede s’expressa la disponibilitat per
contribuir a la difusió del butlletí.

•

Pel que fa a la recerca sobre les convocatòries de subvencions i altres
instruments de suport a ONG, es manté un debat intens entre les persones
assistents coincidint, en la seva majoria, en els següents aspectes:
-Importància de propiciar un espai de reflexió i d’innovació col·lectiva sobre aquest
tema, dinamitzat per persones expertes.
-Identificar les tasques que correspondrien al grup de treball i a LaFede, per evitar
duplicitats, donat que aquest tema és una de les 10 prioritats de LaFede (“repensar
la infraestructura de la cooperació”) i un dels objectius del projecte objecte del
conveni amb l’Ajuntament (elaboració de propostes dirigides a les administracions
per al seguiment i millora de les convocatòries de subvencions i formularis)
-Cal acotar l’objecte de la recerca. Elaborar estudi comparatiu de bones pràctiques
desenvolupades per administracions d’arreu del món, del que es puguin desprendre
informació que , ajustada al règim polític-jurídic català, pogués se d’utilitat per a les
administracions i per al FCCD.
-S’assenyala com un àmbit de millora necessària la introducció del programari lliure
en el procediment de subvencions donat que algunes entitats (com PSF) tenen
problemes per poder completar els formularis.
Es constitueix un grup de treball per impulsar aquest objectiu integrat inicialment
per: David Minoves, Luca i Aitor. Es proposa que també s’afegeixin el Manel
Rebordosa (laFede),el Carles Requena (PSF) i la Judit Salas (Dir. Justícia Global).

•

El coneixement sobre les ONG de la ciutat és necessari per a la futura renovació
del Consell i també és un objectiu de LaFede, que ha realitzat una anàlisi de les
entitats federades però encara no ha fet el mapa de la justícia global. Aquest mapa
seria molt útil en el nou enfocament de la justícia global que ens porta a haver
d’identificar nous actors (en justícia de gènere, ambiental, econòmica i dret a
migrar).
Es coincideix a considerar que l’anàlisi sobre les entitats de LaFede podria fer-se
pública i que de cara als objectius del Consell es podria completar amb la informació
continguda en la documentació que aporten les entitats a la convocatòria municipal
de subvencions (siguin o no federades). Es proposa que aquest tema l’assumeixi la
Permanent i que esbrinem les possibilitats de col·laboració dels/de les referents de
cooperació dels districtes i també de les universitats.
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•

S’informa de la iniciativa de la Taula Catalana de Codesenvolupament per reforçar
les entitats de 2n nivell de persones migrades que al seu torn podrien acompanyar
i millorar la capacitat de les entitats de base per tal que puguin optar a fons de
finançament per a projectes de codesenvolupament.
Per a aprofundir en el tema del codesenvolupament en el Consell es constituirà
un grup de treball format inicialment per Núria Camps, l’ Amadou Bocar Sam Daff
(CASC) i el Javier Bonomi (FEDELATINA) i s’invitarà als/a les membres del Consell
Municipal d’Immigració a participar-hi.
Es proposa que el grup de treball valori la possibilitat de propiciar trobades entre
les persones migrades interessades en desenvolupar projectes de cooperació i les
ONG que ja treballen en els seus llocs d’origen.

Acords de la reunió:

1. Aprovar les actes-resum
10/04/2019.

de

les

sessions

del

25/02/2019

i

del

2. Constituir el grup de treball de subvencions i instruments de suport a
ONG (nom provisional) que tindrà la seva primera trobada el dia 16 de
maig a les 17:00h
3. Esbrinar la possibilitat de tractar la informació de les ONG continguda en
els formularis de sol·licitud de subvenció i comptar amb la col.laboració
dels districte si les universitats.
4. Constituir un grup de treball sobre codesenvolupament i invitar el Consell
Municipal d’Immigració a participar-hi.
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