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

Cooperació Internacional per al Desenvolupament 

 
Dia: 11 març  2020       Hora: 16:00h     Lloc: C. Avinyó 15, 3er 
 

 
Llistat de persones assistents 

 

Aitor O. Urquiola GRAIN 

David Minoves Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

David Llistar Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional 

Esther Caballé Fundació Pau i Solidaritat CCOO 

Glòria Meler Dir.Justícia Global i Coop. secretària del Consell 

Jordi Saban Pallassos Sense Fronteres 

Luca Gervasoni LaFede.cat vicepresident del Consell 

Pepa Martínez (suplent Júlia Granell) LaFede.cat 

 

Llistat de persones que excusen la seva assistència 

Felip Roca Direcció de Relacions Internacionals 

Manel Rebordosa LaFede.cat 

 

Ordre del dia: 

1. Aprovació si escau de l’acta-resum de la reunió del dia 16.01.2020 

2. Aprovació del document Pla de Treball 2020-2021 del Consell  

3. Propostes de declaracions  

4. Programació de les properes reunions de la Comissió Permanent 

5. Informacions vàries 
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Resum dels punts tractats: 
 

1. S’aprova l’acta-resum de la sessió de la Comissió Permanent del 16.01.2020.  

 
2. La Glòria M., exposa de forma resumida el contingut del document del Pla de 

Treball del Consell 2020-2021, que s’ha elaborat a partir de les propostes de la 
Comissió Permanent i les que es van fer durant el Ple del passat dia 4 de febrer. 
 

El Jordi S. proposa que en el grup de treball sobre Subvencions es tingui en 
compte la problemàtica de l’ús del programari lliure en el procediment de 

subvencions. La Pepa M. recull aquesta proposta per tenir-la en compte en el 
document que estan preparant per presentar al grup de treball. 
 

El Luca G. fa un seguit de propostes d’esmenes al document del Pla de Treball del 
Consell 2020-2021 que s’accepten totes excepte la de modificar el títol de 

l’apartat: “Incidència política i social del Consell” (afegir “i social”). V. punts 
d’acords d’aquest resum. 
 

3. Sobre la proposta de declaració presentada per LaFede.cat referent a la 
situació a Síria, el Luca G. informa que han decidit ajornar aquest tema per a la 

propera reunió de la Comissió Permanent amb l’objectiu de millorar el text, 
conjuntament amb altres entitats, com la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO, i 
assolir un major consens. 

 
El David Ll. proposa que es completi el punt número 3 de l’apartat final d’ aquesta 

declaració:  “S’aprova: 3. Prioritzar la solidaritat amb la població civil a Síria i 
amb els municipis, atenent prioritàriament les necessitats humanitàries més 
urgents.” 

El Luca informa que aquest paràgraf és un dels que es vol reformular i opina que 
si bé els municipis són els espais més oberts i democràtics no són els únics ni ho 

són tots. 
 
Respecte a la iniciativa de la Taula Catalana de Codesenvolupament, es 

comenten les dues propostes que afecten el Consell: la creació del grup de treball 
sobre codesenvolupament, que es veu adient i que caldrà coordinar probablement 

amb el grup de treball de subvencions, i el text “Ara és l´hora del 
codesenvolupament”. S’interpreta que són dues accions destinades a fer possible 

que els projectes de les entitats i grups de persones migrades puguin rebre 
finançament de fons públics.  
 

S’expressen diferents opinions sobre el tema, l’Aitor U. opina que cal canviar 
l’enfocament sobre el codesenvolupament i destacar la potencialitat de relacionar 

les migracions amb el desenvolupament des del punt de vista de la justícia global. 
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S’acorda donar una resposta positiva a la petició continguda en el text de la Taula 
Catalana de Codesenvolupament. 
 

4. Sobre les properes reunions de la Permanent no sembla possible fixar dates per la 
incertesa provocada per l’extensió del coronavirus. Tenint en compte que la 

Permanent s’ha reunit dos cops en el que portem d’any i ara hauríem de 
reprendre les trobades dels grups de treball, la propera reunió serà el mes de 
maig. 

 
5. Al final de la reunió es comenta la sessió de debat sobre el PAM del passat dia 9 

de març que es valora positivament i es considera que seria adient posar en 
marxa l’espai del Consell en DecidimBarcelona (Aitor) i concretar la sessió de 
formació sobre l’us de la Plataforma per a les persones interessades. 

 
 

Acords de la reunió: 
 
 

1. Aprovar l’acta-resum de la sessió de la Comissió Permanent del 
16/01/2020. 

 
2. Realitzar les esmenes següents al document Pla de Treball del Consell 

2020-2021: 

 
a) Incloure en el punt “Incidència política del Consell”: 

 
La proposta d’elaborar una declaració amb motiu del 25è aniversari del 
Procés de Barcelona denunciant la negació del dret d’asil, de migració i 

desplaçament, entre altres qüestions. 
 

b) Eliminar l’apartat “Foment i suport a les ONG” i classificar les accions en els 
altres apartats: 

 

A l’apartat “Incidència política del Consell” incloure:  
 

Promoure la implicació de la gent jove en la cooperació per a la 
justícia global amb la realització d’una campanya adreçada a aquest 

sector de la ciutadania. 
 

A l’apartat “Assessorar l’Ajuntament i promoure el debat per a la definició 

de les polítiques municipals” incloure:  
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Grup de Treball Subvencions i Instruments de Suport a les ONG: 
reprendre aquest grup que es va constituir el 2019 a partir d’una 
proposta que ha d’elaborar LaFede.cat. 

 
Grup de Treball sobre Codesenvolupament, juntament amb el Consell 

Municipal d’Immigració, impulsat per algunes entitats membres dels 
dos consells, la CASC i Fedelatina. 

 

 
c) Treure de l’apartat de “Compartir coneixement sobre temes relacionats amb 

la cooperació i l’educació per a la justícia global” el punt: Identificar criteris i 
metodologies comunes per treballar per a la justícia ambiental i posar-lo a 
l’apartat  “Assessorar l’Ajuntament i promoure el debat per a la definició de 

les polítiques municipals”.  
 

 
3. Redactar un comunicat per recomanar a l’Ajuntament de Barcelona 

que participi en una via de diàleg que porti a establir mecanismes de 

suport al codesenvolupament. 
 

4. Tornar a reunir la Permanent el mes de maig proper. 
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