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Resum de la reunió de la Comissió Permanent del Consell Municipal de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament 

 
Dia: 15 maig  2020       Hora: 11:00h     Lloc: Jit.si 
 
 
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 
Felip Roca Direcció de Relacions Internacionals 
Glòria Meler Dir.Justícia Global i Coop. secretària del Consell 
Luca Gervasoni LaFede.cat vicepresident del Consell 
Manel Rebordosa LaFede.cat 
Núria Camps Experta 
Pepa Martínez (suplent Júlia Granell) LaFede.cat 
 
Llistat de persones que excusen la seva assistència 
 
Jordi Saban Pallassos Sense Fronteres 
 
 
Ordre del dia: 
 

1. Aprovació si escau de l’acta-resum de la reunió del dia 11.03.2020 
 

2. Reflexió sobre la cooperació internacional en el context de la COVID19 i 
informació del “Pacte per Barcelona” 

 
3. Programar les activitats del Pla de Treball del Consell que siguin adaptables a 

les possibilitats de la situació actual, p.ex: 
 

    -Reunions dels grups de treball de Coherència de Polítiques i el de 
     Subvencions 
    -Trobades d'intercanvi sobre cooperació en regions o territoris concrets 
    -Espai del Consell a DecidimBarcelona 
 

4. Elaborar una proposta sobre nous membres del Consell d'acord amb el que 
estableix Reglament actual del Consell en el seu article 5.5*  

 
 
 

mailto:consellcooperacio@bcn.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/04/28/es-posa-en-marxa-el-pacte-per-barcelona/?hilite=%27pacte%27%2C%27barcelona%27
https://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/pla_de_treball_consell_2020-2021final.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/bopb16032020reglament_consellcoop.pdf
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Resum dels punts tractats: 
 

1. S’aprova l’acta-resum de la sessió de la Comissió Permanent del 11.03.2020 
 
2. S’acorda canviar l’ordre dels punts donat que el David Llistar, que ha d’exposar el 

2n punt, arribarà una mica més tard i es passa a tractar el 3er punt sobre la 
programació d’activitats del pla de treball del Consell. 
 
La Glòria informa que la propera reunió del grup de treball de coherència de 
polítiques se centrarà en el tema de l’abastiment i la compra pública en l’entorn 
de la COVID19 i pel que fa al grup de treball sobre subvencions i 
instruments de suport a ONG s’ha rebut el document que el grup va demanar a 
Lafede.cat. “Reflexions per a un nou model de cooperació.Propostes per repensar 
les convocatòries de l’Ajuntament de Barcelona”. Sobre aquest document el Luca i 
la Pepa demanen conèixer la voluntat de l’Ajuntament per aplicar algun canvi per 
compartir el document en el grup de treball i debatre-ho. Igualment s’expressa la 
preocupació perquè la resolució de la convocatòria de subvencions de justícia 
global pateix un bloqueig més gran que altres convocatòries municipals. 
 
L’Aitor proposa activar el tema de la justícia ambiental que podria 
complementar-se i/o coordinar-se amb l’estudi que preveu fer Lafede.cat en el 
marc del proper conveni que acordi amb l’Ajuntament. Un cop aquesta trobada 
entre Lafede.cat i l’Ajuntament s’hagi fet es podria organitzar una reunió en petit 
grup per començar a plantejar el tema comptant amb persones que tinguin 
experiència en aquest àmbit, com l’Aitor. 
 
Sobre la campanya joves i cooperació internacional es comenta que hi ha 
confluència de diferents iniciatives que podrien ajudar a fer alguna cosa 
conjuntament (Fira “Torna Canviada” de Lafede.cat, projecte sobre “volunturisme” 
del CJB, etc.). La Núria explica que els joves estan ocupant un espai molt 
important en l’organització d’iniciatives solidàries als barris amb motiu de la 
COVID19 i que cal aprofitar-ho. Es manté un debat sobre aquesta qüestió i els 
motius de l’allunyament dels joves de les entitats i la implicació amb noves formes 
d’organització que no estan enxarxades. En conjunt, es considera important poder 
tractar el tema en profunditat l’abans possible de cara a organitzar alguna acció el 
proper mes de setembre. 
 
Per acabar aquest punt la Glòria informa que des de l’equip de 
DecidimBarcelona s’estan fent proves per incloure el jit.si en la plataforma de 
participació i poder fer les reunions dels consells de forma telemàtica. Aquests 
canvis comportaran crear apartats per als consells al Decidim com ens havíem 
proposat en el pla de treball del nostre Consell. 
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3. Respecte a la cooperació internacional en el context de la COVID19, el David M. 
proposa l’adhesió del Consell al manifest que està impulsant el FCCD i la 
Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat “Cooperació contra el 
coronavirus” que interpel.la les administracions i electes per donar-hi suport. 
S’acorda que si ho aproven els i les membres de la Permanent es consultarà al 
Ple. 
 
El David Ll. proposa que el propi Consell elabori un posicionament sobre la 
necessitat que l’Ajuntament reforci la cooperació internacional que en aquest 
temps pren més interès i importància en temes com el reforç dels sistemes 
sanitaris, la resiliència davant les pandèmies, les cures etc. El Luca expressa el 
seu acord amb la proposta que considera urgent per evitar que tornem a una visió 
de la cooperació del SXX associada només a l’ajut humanitari i d’emergència i per 
reivindicar la visió de justícia global i mantenir els pactes del Pla Director que 
segueix essent vàlid. El David Ll. prepararà un esborrany per al posicionament. 

 
4. Es decideix ajornar el punt sobre la nova composició del Consell donat que 

l’aprovació dels reglaments d’altres consells sectorials de participació  i la 
celebració d’eleccions per escollir les entitats s’ha vist ajornada degut a la 
COVID19 i no es coneixen les dates aproximades en que es podran fer. 
  

5. Varis: 
 
La Glòria informa que ha actualitzat els continguts de l’apartat del Consell en el 
web d’acord amb el nou Reglament del Consell i que ha elaborat una proposta de 
criteris comuns per al funcionament dels grups de treball que farà a arribar a 
tothom de la Permanent per a decidir el redactat final. 
 
El David Ll. en resposta a les dificultats exposades per Lafede.cat en les 
tresoreries de les entitats, informa de la tramitació de la convocatòria de 
subvencions explicant les dificultats per a la contractació de l’empresa avaluadora. 
Amb la voluntat d’ajudar el sector de les ONG s’estan flexibilitzant els terminis i 
reestructurant els projectes. També explica que els ingressos fiscals de 
l’Ajuntament han baixat i s’han generat despeses no previstes i això en algun 
moment tindrà alguna incidència en el pressupost. Els convenis d’enguany tindran 
un termini de vigència anual.  

 
Acords de la reunió: 
 
 

1. Aprovar l’acta-resum de la sessió de la Comissió Permanent del 
11.03.2020. 
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2. Organitzar una reunió per continuar el debat sobre joves i cooperació 
internacional. 
 

3. Organitzar una reunió en petit grup per tractar el tema de la justícia 
ambiental. 
 

4. Enviar a tothom el Manifest de la Confederació de Fons de Coop. i 
Solidaritat proposant l’adhesió del Consell. 
 

5. Elaborar un posicionament del Consell sobre la importància de reforçar la 
cooperació internacional. 
 

6. Fer les activitats dels grups de treball abans de juliol/agost i la propera 
Permanent el setembre. 
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