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

 
 
Dia: 10 desembre 2021       Hora: 11:30h     Lloc: Jit.si 
 
 
Persones assistents 
 
Aitor O. Urquiola GRAIN 
Car Requena Pallassos Sense Fronteres 
David Llistar Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional 
Felip Roca Direcció de Relacions Internacionals 
Glòria Meler Dir. Justícia Global i Coop. secretària del Consell 
Ignasi Peguero Fundació Pau i Solidaritat CCOO 
Jordi Garrell Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
Luca Gervasoni LaFede.cat-vicepresident del Consell 
Manel Rebordosa LaFede.cat 
 
Persones que s’han excusat 
 
Núria Camps Persona experta 
 
 
Ordre del dia: 
 
1. Avaluar l’execució del Pla de Treball del Consell 2020-21. 

2. Definir les línies d’acció o els eixos del proper pla de treball del Consell i activitats principals. 

3. Ordre del dia per a la propera sessió del Ple del Consell 

 
Resum dels punts tractats: 
 
1. Sobre l’execució del Pla de Treball del Consell 2020-2021 es considera en 

general que hem avançat en incidència política i és rellevant el nombre de 
declaracions aprovades algunes de les quals han provocat reaccions de grups 
municipals, empreses etc. S’ha fet molta feina i hem accelerat els processos. Es 
planteja la necessitat de definir una estratègia de comunicació i gestió amb les 
entitats impulsores de les declaracions. 

 
El Felip apunta un tema sobre el que s’obre un debat, la importància de 
considerar les conseqüències derivades de les declaracions i des de la 
perspectiva de les relacions internacionals i el rol de les ciutats, que és diferent 
del dels estats. En la seva opinió si volem que una declaració tingui impacte no 
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podem actuar com els estats, hem de tenir en compte subtileses que ens poden 
fer perdre oportunitats. 
 
En aquest sentit la Car, creu que cal tenir presents els impactes negatius que pot 
generar un comunicat i que podria afectar la justícia global que nosaltres volem 
impulsar. 
 
Amb tot , cal tenir en compte la diferent naturalesa de l’Ajuntament i del Consell, 
un òrgan en el que es poden dir coses que en altres espais no seria possible. 
Sobre aquesta qüestió s’opina que podria ser interessant conèixer com ho estant 
fent altres ciutats i també organitzar alguna jornada per parlar d’aquesta 
qüestió. 

 
Per a la funció d’incidència del Consell, es considera important el fet de disposar 
d’un compte de Twitter a la Direcció. 
 
A més de les dificultats derivades de la situació de pandèmia en aquest període 
s’ha donat el bloqueig en l’aplicació del nou Reglament de Funcionament. 
 
En les aspectes d’organització es veuen possibilitats de millora sobretot en la 
dinàmica de reunions de la Permanent, el grups de treball han funcionat. 
 
Cal reforçar el Consell com espai d’assessorament, que l’Ajuntament ens tingui 
en compte, la confiança està creada però cal demostrar-ho. Falta esdevenir un 
espai de referència per a l’Ajuntament. 

 
2. Sobre les línies del Pla de Treball 2022-23 es podrien mantenir les que vam 

fixar per al 2020 i 2021 però es considera que: 
 

- Cal reforçar la funció d’assessorament a l’Ajuntament  
- Hi ha dos eixos que no es consideren tan importants o propis del Consell:   

 
o compartir coneixement sobre temes relacionats amb la cooperació i 

l’educació per a la justícia global. Les pròpies entitats generen moltes 
activitats i hi ha certa saturació. 
 

o participació del consell en esdeveniments. 

 
L’objectiu de la renovació del consell per tractar-se d’una fita que depèn de la 
decisió d’altres instàncies municipals es considera, per al proper Pla de 
Treball 2021-2022, més encertat plantejar-ho com una tasca a realitzar quan 
el marc normatiu municipal ho permeti. 

 
Es coincideix en opinar que cal impulsar més els temes de justícia ambiental.  
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Igualment, per al 2022 es preveu dur a terme el procés d’avaluació del Pla 
Director de Cooperació per a la Justícia Global 2018-2021 i l’elaboració del nou 
pla. 
 
El David informa de l’estat de tramitació del contracte per als serveis de suport 
per a l’avaluació i elaboració del pla director, que s’ha endarrerit i no s’ha pogut 
adjudicar encara. Això comportarà que l’any 2022 sigui un any a cavall dels dos 
plans directors (el que ha finalitzat i el que s’iniciarà el 2023).  
 
El Luca opina que això no és cap inconvenient perquè els principis del pla 
director ja estan interioritats i segueixen essent vigents. 
 

3. Sobre la reunió del proper Ple del Consell es decideix programar-la per a la 
primera setmana de febrer i es proposen com a punts de la reunió: 
 
-Memòria d’activitats 2020-21 del Consell 
-Informe sobre tendències 2022 del CIDOB 
-Presentar una primera proposta de Pla de Treball del Consell 2022-2023 
-Informar del Pla Anual 2022 de la Direcció de Justícia Global i Cooperació 
Internacional 
-Canvis en els representants municipals i districtes d’acord amb el Reglament de 
Funcionament vigent 
 

4. Per últim, la Glòria informa que en la propera reunió que tindrà al Direcció amb 
els referents de justícia global dels districtes demanarem que els que són 
membres del Consell designin una persona representant d’alguna de les entitats 
dels consells o taules de cooperació que existeixen en aquests districtes perquè 
d’acord amb el que estableix el Reglament de Funcionament del Consell (no han 
de ser tècnics/es municipals). També s’informarà de l’inici de l’estudi que 
realitzarà LaFede.cat en el marc del conveni amb l’Ajuntament sobre les entitats 
de justícia global de la ciutat 

 
Acords de la reunió: 
 

 
1. Programar la propera reunió del Ple del Consell durant la primera setmana 

de febrer. 
 

2. Que la secretària del Consell elabori un esborrany del pla de treball del 
Consell 2022-23 i el faci arribar a tothom de la Permanent per completar-ho 
i tancar-ho de cara a la presentació en el proper Ple. 
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