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: 16 gener 2020

Hora: 17:00h

Lloc: C. Avinyó 15, 3er

Llistat de persones assistents
Aitor O. Urquiola
David Minoves
David Llistar
Glòria Meler
Núria Camps
Luca Gervasoni

GRAIN
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional
Direcció Justícia Global i Coop. secretària del Consell
Experta
LaFede.cat vicepresident del Consell

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

Fundació Pau i Solidaritat CCOO
Direcció de Diplomàcia de Ciutats
Pallassos Sense Fronteres

Ordre del dia:
1. Revisió i aprovació si escau de l’acta‐resum de la reunió anterior de 16.12.2019
(document adjunt)
2. Preparació de la reunió del Ple del Consell:
‐Presentació de la memòria d’activitats 2019
‐Elaborar la proposta de Pla de Treball del Consell 2020‐2021
‐Proposta sobre la iniciativa de codesenvolupament
3. Altres temes i/o informacions vàries
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Resum dels punts tractats:
1. S’aprova l’acta-resum de la sessió de la Comissió Permanent del 16/12/2019. A
continuació des de la secretaria del Consell s’informa de la tramitació de la proposta
del nou reglament de Funcionament del Consell i de les al·legacions rebudes fins ara.
2. Passem a tractar els punts que s’inclouran a l’ordre del dia del proper Ple del Consell.
Es comenta el contingut del document de la Memòria d’Activitats 2019 que les
persones assistents revisaran i si escau comunicaran les seves esmenes.
Sobre el Pla de Treball del Consell es considera que ha de tenir un horitzó de dos
anys perquè un any s’ha demostrat insuficient per assolir els objectius que ens
proposem al Consell.
Per a la reunió del Ple es considera interessant (David Ll.) comptar amb la
participació d’algun expert del CIDOB per aportar el coneixement del context dels
propers anys i temes de l’agenda global.
El Luca G. apunta com a proposta per al Pla de Treball 2020-2021, organitzar alguna
campanya per promoure la implicació de la gent jove en la cooperació. Sobre aquesta
idea es fan comentaris en el sentit d’incorporar elements antirepressió (Núria), tenir
per objectiu aconseguir implicacions reals, no digitals (Aitor) i centrar-se en
reivindicacions que la gent pugui entendre i motivin, com la contradicció entre la
venda d’armes i parlar dels ODS (David M.)
Pel que fa als grups de treball es parla de la possibilitat d’iniciar un grup sobre justícia
climàtica donat que hi ha alguns fets que ho propicien (Fòrum Social de les
Economies Transformadores, Capitalitat de l’Alimentació Sostenible 2021º, Declaració
de l’Emergència Climàtica) i s’ha contemplat una nova modalitat dins al convocatòria
de subvencions per a projectes de coop. i educació per a la justícia global.
En la vessant d’incidència cal utilitzar el mecanisme de les declaracions per defensar
drets i connectar el que està passant aquí amb la situació internacional.
El debat o l’activitat sobre Líbia genera opinions diferents perquè és una situació que
cal denunciar, el 25è aniversari del Procés de Barcelona pot ser una oportunitat,
però no hi ha actualment possibilitats d’intervenir en el terreny.
El debat sobre el PAM es podria fer en el Ple en un format obert a altres entitats i
basat en l’apartat sobre justícia global i altres mesures rellevants que hi tinguin
relació.
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La Núria lliura un document sobre el projecte de la Taula Catalana de
Codesenvolupament que ja està en marxa i en converses amb l’ACCD perquè destinin
uns recursos als projectes de codesenvolupament. Per demanar la col·laboració de
l’Ajuntament en la iniciativa es comenten possibilitats com la de presentar una declaració
del Ple o començar amb un projecte pilot abans d’obrir una convocatòria concreta de
subvencions.
3. S’informa que una estudiant de doctorat de la UB, Noemí Orué, ha sol·licitat participar a
les reunions del Consell donat que la seva tesi inclou l’anàlisi del comportament de les
ONGs i la seva interacció amb el govern local per a l’elaboració dels polítiques públiques
de cooperació internacional. Ningú expressa cap objecció perquè la Noemí pugui assistir
com a oient al proper Ple del Consell del dia 4 de febrer.
Acords de la reunió:
- Aprovar l’acta-resum de la sessió de la Comissió Permanent del
16/12/2020.
- Organitzar una sessió oberta del Ple del Consell de debat sobre el PAM
- Incloure en el Pla de Treball del Consell l’organització d’una campanya
adreçada a la gent jove per a la seva implicació en cooperació.
- Autoritzar la Noemí Orué a assistir com a oient a la reunió del Ple del
Consell del 4 de febrer.
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