Consell Municipal de Cooperació Internacional per al
Desenvolupament
Carrer Avinyó, 15 planta 4a
Tel. +34 934 132074
08002 Barcelona
e-mail: consellcooperacio@bcn.cat

Resum de la reunió de la Comissió Permanent del Consell Municipal de
Cooperació Internacional per al Desenvolupament
Dia: 14 novembre 2019

Hora: 16:30h

Lloc: C. Via Laietana, 7 bxos

Llistat de persones assistents
Aitor O. Urquiola
David Llistar
David Minoves
Esther Caballé
Glòria Meler
Josan Minguela
Luca Gervasoni
Maria Monzó
Núria Camps
Orland Blasco

GRAIN
Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Fundació Pau i Solidaritat CCOO
Direcció Justícia Global i Coop. secretària del Consell
Equip de suport a Decidim Barcelona
LaFede.cat
Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional
Experta
Direcció de Democràcia Activa i Descentralització

Llistat de persones que excusen la seva assistència
Felip Roca
Jordi Saban

Direcció de Diplomàcia de Ciutats
Pallassos Sense Fronteres

Ordre del dia:
1.

Aprovació si escau de l’acta-resum de la reunió del dia 20.09.2019

2.

Presentació de la plataforma Decidim Barcelona

3.

Procés participatiu del PAM

4.

Resolució final de la convocatòria municipal de subvencions per a projectes de
cooperació i educació per a la justícia global

5.

Preparar la reunió del proper Ple del Consell

6.

Informacions vàries
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Resum dels punts tractats:
1. S’aprova l’acta-resum de la sessió de la Comissió Permanent del 20/09/2019.
2. Josan Minguela explica el funcionament de Decidim Barcelona i com s’ha implantat en
altres organitzacions i ciutats, amb l’establiment de diferents convenis. El Decidim
s’entén com a complementari de les trobades presencials. Per a construir un preprojecte del que serà l’espai per al nostre Consell s’apunten les possibles necessitats:
convocatòries i actes, elaboració col·lectiva d’un document, espais de treball per a la
Permanent i els grups de treball, properes eleccions per a la renovació el Consell etc.
La Direcció de Democràcia Activa i Descentralització ens ofereix una jornada de
formació sobre l’ús del Decidim el proper 25 de novembre a les 16:30h i
s’acorda que s’adreçarà a les persones membres de la Permanent.
3. Orland Blasco informa del procés d’aprovació del PAM i del document que s’està
elaborant amb l’objectiu que sigui sintètic (amb menys propostes d’actuació que el PAM
anterior) i comprensible. El procés participatiu en els consells es farà entre el 7 de gener
i 15 de març de 2020 i es podrà comptar amb suport metodològic per a les sessions. Hi
ha la previsió de dur endavant un procés participatiu per al PIM (pressupost d’inversions
municipal) però no està confirmat.
Es debat sobre la importància de fer un procés participatiu sobre el PAM en el Consell
perquè ja s’havia fet per a l’elaboració del Pla Director de Cooperació per a la Justícia
Global 2018-2021 i s’entén que en aquests cas serviria per actualitzar i/o completar el
contingut del Pla Director. Es conclou que el procés del PAM se centrarà en els
eixos/àmbits de justícia global i coherència de polítiques i s’obrirà a tot el Ple
del Consell.
4. Maria Monzó resumeix els trets principals de la resolució definitiva de la
convocatòria de subvencions per a projecte se cooperació i educació per a la justícia
global que per primer cop es basa en les prioritats i fites del Pla Director de Cooperació
per a la Justícia Global 2018-2021. En resposta a algunes consultes, explica que no hi ha
un nombre limitat de projectes a subvencionar per modalitat però sí un pressupost a
destinar-hi tot i que es pot traspassar crèdit entre modalitats, en funció de les
necessitats. També es comenta que per poder incrementar l’acció a la Mediterrània es va
augmentar el pressupost destinat a aquesta àrea.
El David Llistar informa que de cara a la propera convocatòria 2020 s’introduiran canvis
per promoure els projectes sobre justícia climàtica.
5. Sobre la propera reunió del Ple del Consell s’apunten alguns temes possibles a tractar
(identificar els gran temes del mandat, analitzar la nova conjuntura global i
desafiaments, temàtiques específiques que hem d’abordar, presentació de la
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memòria 2019 i pla de treball 2020-21 del Consell...) i s’acorda convocar la reunió
del Ple durant el mes de gener.
6. Informacions vàries:
Núria Camps informa que s’ha constituït la Taula Catalana de Codesenvolupament i
estan formant a agents que acompanyaran els col·lectius de persones migrades per a la
presentació de projectes a les convocatòries de subvencions.
Sobre aquest tema, que es coneix des de fa temps, es va fer una proposta al Consell
d’Immigració per constituir un grup de treball conjunt però no va avançar degut a
l’aturada que van suposar les eleccions, en qualsevol cas és necessari que hi hagi massa
crítica per dur endavant aquesta proposta. S’acorda tractar aquest tema a la propera
reunió de la Permanent.
L’ Aitor Urquiola informa de propers esdeveniments: Cimera Social pel Clima (Madrid 613 des.), la Marxa per l’Emergència Climàtica (Madrid 6 des.) i el Foro Social Mundial
d’Economies Transformadores (juny 2020). Considera important vincular-nos als espais
sobre justícia climàtica de taula d’entitats per a la Declaració d’Emergència Climàtica.
El Luca Gervasoni proposa que el Consell elabori una declaració sobre els 25 anys de la
campanya pel 0,7% i es fan alguns comentaris (David Minoves, David Llistar, Núria
Camps) sobre el contingut possible de la declaració sense arribar a cap acord en concret.
Acords de la reunió:
- Aprovar l’acta de la sessió del 20/09/2019.
- Realitzar una sessió formativa sobre Decidim Barcelona el 25 de
novembre de 16:30h a 18:30h adreçada a les persones membres de la
Comissió Permanent
- Realitzar un procés participatiu amb el Ple del Consell per debatre els
temes de justícia global i coherència de polítiques que hauria d’incloure el
PAM.
- Convocar una reunió del Ple del Consell durant el proper mes de gener
- Incloure el tema del codesenvolupament a l’ordre del dia de la propera
Permanent.
- Fer una reunió de la Comissió Permanent la setmana del 16 de desembre.
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