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

Cooperació Internacional per al Desenvolupament 

 
Dia: 10 abril 2019       Hora: 16:00h     Lloc: C. Avinyó, 15 
 
 
Llistat de persones assistents 
 
Aitor O. Urquiola GRAIN 
Glòria Meler Direcció Justícia Global i Coop. secretària del Consell 
Felip Roca Direcció de Diplomàcia de Ciutats 
Jordi Saban Pallassos Sense Fronteres 
Luca Gervasoni LaFede.cat 
Miguel A. Castro LaFede.cat 
 
Persones que s’han excusat 

David Llistar Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional 
Esther Caballé Fundació Pau i Solidaritat CCOO 
 

 

Ordre del dia: 

el tema d’aquesta reunió va ser el Pla de treball 2019, que va aprovar el Ple del 
Consell el passat 28 de març, amb la finalitat de fer-lo operatiu valorant les 
accions en funció de la seva importància i urgència. 

 
 
Resum dels punts tractats: 
 
Abans de tractar el tema del Pla de Treball 2019 del Consell, la secretària informa 
de l’estat actual de la tramitació del nou Reglament de Funcionament del Consell 
que ja ha estat informat pels Serveis Jurídics de l’Ajuntament i han proposat un 
seguit d’esmenes, la majoria de forma, al text. L’aprovació inicial per part de la 
comissió del Consell plenari corresponent haurà d’ajornar-se fins després de les 
eleccions municipals. 
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El debat entre les persones assistents es va basar en el document de planificació 
de les activitats del Pla de Treball 2019 del Consell, que es va lliurar a l’inici de la 
reunió, en el que es distingien per colors les activitats segons fossin de 
continuïtat, noves però assumibles en un breu termini o noves però amb 
necessitats de nous recursos (econòmics o humans). 
 
Així doncs, es van realitzar les següents propostes sobre algunes de les activitats 
previstes en el pla de treball 2019: 
 

- Elaborar un recull informatiu bimensual sobre l’acció del govern en 
cooperació internacional, pau i drets humans: es farà mitjançant un butlletí 
de notícies que elaboraran properament la Direcció de Relacions 
Internacionals i la Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional. 

 
- Realitzar una recerca sobre les convocatòries de subvencions d’altres 

municipis, estats o institucions supraestatals: condicionat als recursos 
disponibles per a fer aquest encàrrec. Es considera adient constituir un 
grup de treball per seguir aquest tema. 

 
- Identificar els temes de preocupació del Consell sobre els que es vol 

posicionar: es considera que podria ser encertat treballar-ho mitjançant la 
plataforma Decidim Barcelona per ampliar la participació d’entitats. Es 
comenten alguns temes rellevants com el 25 aniversari del genocidi a 
Ruanda, 25 anys del procés de Barcelona amb la creació de l’Associació 
Euromediterrània (Euromed) i el 30è aniversari de LaFede. 

 
- Realitzar trobades de reflexió i debat sobre la situació a Amèrica Llatina: 

ampliar aquestes sessions a altres àrees geogràfiques. 
 

- Presentar una proposta d’acció conjunta al Consell d’Immigració: pendent 
de conèixer la proposta d’un possible grup sobre codesenvolupament 
(comentada en el darrer Ple del Consell). 

 
- Encarregar una recerca sobre les ONG a Barcelona: es considera adient 

constituir un grup de treball per a dur endavant aquest objectiu 
(inicialment interessats Luca i Pepa de LaFede) i sondejar possible 
col·laboració de les universitats. 
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- Constitució grup de treball sobre universitats i cooperació: caldria esperar a 
la presentació de l’estratègia sobre educació per a la justícia global i llavors 
organitzar una reunió amb les universitats per conèixer l’interés i viabilitat 
d’aquesta proposta. 

 
(s’annexa el document d’activitats del pla de treball actualitzat amb aquestes    
propostes) 
 

Acords de la reunió: 

1. La secretaria esbrinarà la disponibilitat de pressupost municipal per 
a destinar a la recerca sobre instruments i convocatòries de 
subvencions i a l’estudi sobre les ONG de Barcelona 

 
2. En la propera reunió de la Permanent debatre sobre els temes que 

podrien ser objecte de posicionament conjunt del Consell. 
 

3. Celebrar una propera reunió de la permanent a partir de la segona 
setmana de maig. 
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