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

Cooperació Internacional per al Desenvolupament 

 
Dia: 14 maig 2018        Hora: 16:30h     Lloc: C. Avinyó, 15 
 
 
Llistat de persones assistents 
 
Aitor Urquiola GRAIN 
Ascensión Romero Fundació Pau i Solidaritat CCOO 
David Llistar Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional 
Glòria Meler Direcció Justícia Global i Coop. secretària del Consell 
Miguel A. Castro LaFede.cat 
Tono Albareda LaFede.cat vicepresident del Consell 
 
Persones que s’han excusat 

Felip Roca Direcció de Diplomàcia de Ciutats 
Jordi Saban Pallassos Sense Fronteres 
Laura Pérez Regidora, presidenta del Consell 
 

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta-resum de la sessió anterior del 26 febrer 2018  
 
2. Informació sobre els grups de treball del Consell 
 
3. Debat sobre l’organització i el funcionament del Consell 
 
4. Presentació de la proposta de treball amb el Consell Municipal d’Immigració 
 
5. Presentació de la proposta de declaració sobre la situació a Nicaragua 
 
6. Altres 
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Resum dels punts tractats: 
 

1. Queda aprovada l’acta-resum de la sessió anterior de la Permanent, 
dia 26 de febrer de 2018. 

 
2. S’informa que s’han fet les primeres reunions dels grups de treball de 

reforma del reglament i d’estratègia d’educació per a la justícia global. A la 
reunió del grup d’estratègia d’ExJG van assistir més de 50 persones i es 
planteja una metodologia de petits grups per a les sessions següents. El 
grup de reforma del Reglament van centrar la reunió a conèixer com afecta 
la nova normativa de participació ciutadana als consells i debatre sobre el 
sentit i la finalitat del Consell. 
 
Es  preveu que el grup de Coherència de Polítiques es reuneixi en els 
propers mesos i el de Cooperació i Universitats més endavant. 

 
3. Resumint el debat sobre el sentit i la funció que hauria de tenir el 

Consell Municipal de Cooperació, podem considerar que les següents 
opinions van ser majoritàriament compartides: 
 
-Incidència política sobre temes i continguts que podrien generar-se en els 
grups de treball i d’altres que es deriven del valor de la solidaritat i del 
concepte de justícia global. Donar visibilitat a aquests temes amb 
posicionaments i/o declaracions. 
 
-Concertació i cooperació en les polítiques municipals (p.ex. en el pla 
director de cooperació) per integrar les opinions i propostes dels actors del 
sector de la cooperació. 
 
-Treballar amb l’enfocament de coherència de polítiques integrant en el 
Consell altres àmbits municipals ( en el Ple o en els grups de treball p.ex.). 
 
-Generar iniciatives de col·laboració amb altres consells sectorials. 
 
Es va lliurar als/a les assistents el llistat d’entitats que s’havien presentat a 
les convocatòries de subvencions per a projectes de cooperació i educació 
per a la justícia global dels anys 2014 al 2018, com a font per conèixer la 
seva tipologia i reflexionar sobre la composició ideal del Consell. Una 
informació que caldrà tractar-la perquè sigui útil. 
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4. Sobre la proposta de GRAIN de dur endavant alguna iniciativa 
conjuntament amb el Consell Municipal d’Immigració, caldria  
concretar aquesta proposta per tal de poder presentar-la a aquell Consell. 
Assabentada del nostre interès, la secretària del Consell Municipal 
d’Immigració va avançar que podria ser interessant però que actualment 
aquest Consell te molta feina i poca capacitat per assumir més temes. 

 
 

5. Pel que fa a la declaració sobre la situació a Nicaragua, la 
Permanent valora les aportacions rebudes: 

-La primera aportació del Grup municipal Demòcrata (La 
condemna de la violència i l’ús excessiu de la força per part de la 
policia contra civils, que exerciten el seu dret constitucional a la 
llibertat d’expressió i d’assemblea) no s’inclou pel fet que 
resultaria reiteratiu perquè el document ja incorporava alguns 
paràgrafs en el mateix sentit. 

-Pel que fa  la segona aportació del Grup municipal Demòcrata 
(Demanen i fem una crida al diàleg ampli que inclogui tots els 
sectors de la societat per resoldre el conflicte actual i restaurar el 
respecte dels drets humans i un millor futur democràtic pels 
nicaragüencs) es fusiona amb la Fundació Pau i Solidaritat de 
CCOO (Cridem, desprès de la realització de les gestions adients 
per començar un procés d'esclariment dels fets independent, al 
diàleg i a la resolució pacífica i justa del conflicte), resultant el 
paràgraf següent que s’afegeix al final del text: 

Per tot l’exposat, 

Demanem i fem una crida al diàleg ampli, que inclogui tots els 
sectors de la societat nicaragüenca per resoldre, de forma 
pacífica i justa, el conflicte actual i per garantir el respecte dels 
drets humans 

Es proposa fer arribar la declaració al Consell de les Dones per tal que 
si ho estimen adient s’hi sumi. Es reconeix que, per a futures 
declaracions, cal treballar el text des de l’inici amb consells amb els 
que creiem que podem compartir la iniciativa. 
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6. Com a darrer punt de la reunió s’informa de l’acte de lliurament dels 
diplomes del curs de la UB a estudiants provinents de zones en conflicte 
que tindrà lloc aquest divendres 18 de maig. Aquest és un projecte 
impulsat per la Fundació Solidaritat UB, amb suport de l’Ajuntament, que 
va ser difós recentment per TV3. 

 
 
Acords de la reunió 

1. Aprovar l’acta-resum de la sessió anterior (26 febrer 2018) 
 

2. Elaborar una proposta concreta de col·laboració amb el Consell 
Municipal d’Immigració. 
 

3. Aprovar el document de posicionament del Consell sobre la situació 
a Nicaragua amb la incorporació d’un nou paràgraf fruit de les 
aportacions de la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO i del Grup 
municipal Demòcrata. 
  

4. Fer arribar la declaració del Consell sobre la situació a Nicaragua al 
Consell de les Dones per tal que si ho estimen adient s’hi sumin. 
 

5. Planificar les propers reunions de la Permanent que se celebraran 
aquest any 2018 per tal que tothom es pugui reservar les dates. 
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