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

 
Dia: 9 novembre 2021       Hora: 16:00h     Lloc: Jit.si 
 
 
Persones assistents 
 
Aitor O. Urquiola GRAIN 
David Llistar Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional 
Glòria Meler Dir. Justícia Global i Coop. secretària del Consell 
Ignasi Peguero Fundació Pau i Solidaritat CCOO 
Maria Monzó Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional 
Pepa Martínez LaFede.cat 
 
Persones que s’han excusat 
 
Car Requena Pallassos Sense Fronteres 
David Minoves Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
Júlia Granell LaFede.cat 
Felip Roca Direcció de Relacions Internacionals 
Luca Gervasoni LaFede.cat vicepresident del Consell 
 
Ordre del dia: 
 

1. Procés d’avaluació del Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global 2018-
2021 i elaboració del nou Pla (estat de la qüestió) 

 
2. Presentació i aprovació si escau de la proposta “Declaració de condemna per la 

criminalització de les organitzacions de la societat civil palestina per part del 
Govern d’Israel”. 

 
3. Petició del Grup de Suport al Colectivo de Mujeres de Matagalpa 

 
4. Informació sobre nous grups de treball del Consell. 

 
5. Invitació del Consell Municipal de Benestar Social per participar-hi amb una 

persona representant. 
 

6. Altres informacions o comentaris. 
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Resum dels punts tractats: 
 
Abans de començar al reunió donem la benvinguda al nou representant de la Fundació 
Pau i Solidaritat de CCOO, l’Ignasi Peguero, que substitueix l’Esther Caballé. 
 
1. La Glòria explica que l’avaluació del Pla Dtor. de Cooperació i l’elaboració del 

proper s’haurà d’ajornar fins a l’any vinent degut al retard que porta la 
tramitació de l’expedient per a la contractació de l’empresa que ho gestionarà. 
 
La Pepa agraeix la informació i donat que LaFede anava a dinamitzar aquest 
procés, pregunta si això implica que es prorroga el pla vigent o com es 
considera. El David explica que es prorrogarà el pla perquè la propera 
planificació serà a partir del 2023 i serà de continuïtat del pla anterior amb 
adaptació al context post-Covid. 
 

2. La Pepa presenta la proposta de “Declaració de condemna per la criminalització de les 
organitzacions de la societat civil palestina...” que presenta LaFede, GRAIN i FCCD i 
també impulsen PSF i Fund. Pau i Solidaritat. 
 
El David considera molt encertada aquesta proposta i proposa completar-la amb la 
creació d’un grup de treball sobre la cooperació a Palestina que intensifiqui el 
diàleg entre les organitzacions que treballen a Palestina i els grups municipals per 
reforçar i defensar la cooperació. 
 
S’acorda incloure aquest punt en el text de la Declaració. 
 

3. En relació al cas de la retirada de la personalitat jurídica al Colectivo de Mujeres de 
Matagalpa, es comenten altres casos similars i es coincideix a opinar que cal aturar 
aquesta situació que posa en perill la continuïtat de la cooperació i que està succeint 
a diferents països (Nicaragua, Guatemala, Palestina, Marroc...),s’apunta l’interés per 
organitzar un espai de reflexió i proposta conjunt. La Pepa informa que a 
LaFede.cat han format un grup de treball sobre aquesta situació i estant buscant 
alternatives per seguir treballant, bones pràctiques que es puguin replicar etc. 
 
A proposta de l’Aitor, s’acorda redactar un comunicat demanant la restitució de la 
personalitat jurídica al Colectivo de Mujeres de Matagalpa que un cop tingui el  vist-i-
plau de la Permanent se sotmetrà a aprovació del Ple. 
 
A més del grup de treball sobre la cooperació a Palestina (v. punt 2), la Maria ens 
informa de la proposta de constituir un grup de treball sobre Universitat i Cooperació, 
un propòsit del Consell des de fa temps, amb l’impuls de UOC, UPC, FAS i FSUB que 
van identificar 6 temes o objectius: ApS, refugi, compra ètica (menjadors i 
electrònica), cooperació tècnica ciutat-ciutat, mapatge justícia global i universitat i 
compromís social. 
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La proposta d’aquest grup és molt ben acollida i s’acorda informar tot el Ple de la 
creació del GT Universitats i Cooperació i GT Cooperació Barcelona-Palestina, oberts a 
la participació de qualsevol membre interessat/ada. 
 

4. S’aprecia la invitació del Consell Mpal. de Benestar Social però actualment ningú te 
possibilitat d’assumir aquesta responsabilitat. S’acorda preguntar a PSF si els 
interessaria representar el nostre Consell en el Consell Mpal.de Benestar Social. 
 

5. En el punt de varis s’informa del nou compte @BCNJustGlobal i  de la celebració de 
l’audiència pública sobre el projecte de Reglament de Participació de l’Ajuntament 
que tindrà lloc el 10 de novembre. 
 
A més, l’Aitor proposa que s’organitzi una sessió de devolució sobre els resultats de 
la Capitalitat, la Cimera d’alcaldes etc. oberta a les entitats. El David proposa que, a 
més de l’aportació que puguin fer l’Àlvaro Porro i el Felip Roca, en aquesta sessió es 
comptés  també amb la visió de les entitats p.ex. GRAIN. El David comentarà la 
proposta amb Álvaro Porro. 

 
 
 
Acords de la reunió: 
 
 
1. Incloure un punt a la proposta de “Declaració sobre la criminalització de les 

ONG a Palestina”: crear un grup de treball en el Consell sobre la cooperació 
amb Palestina. Consultar el FFCD abans de tancar la proposta de text per 
enviar a tot el Ple. 
 

2. Redactar una proposta de comunicat demanant al restitució de la 
personalitat jurídica al Colectivo de Mujeres de Matagalpa i sotmetre’l a 
aprovació de la Comissió Permanent i del Ple del Consell 
 

2. Informar el Ple de la creació del GT Universitats i Cooperació i GT Cooperació 
Barcelona-Palestina oberts a la participació de qualsevol membre 
interessat/ada. 
 

3. Consultar a PSF si els interessaria representar el nostre Consell en el Consell 
Mpal.de Benestar Social. 

 
4. Organitzar una sessió de devolució sobre els resultats de la Capitalitat, la 

Cimera d’alcaldes del Pacte de Milà etc. 
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