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

 
Dia: 17 desembre  2020       Hora: 16:00h     Lloc: Jit.si 
 
 
Llistat de persones assistents 
 
Aitor O. Urquiola GRAIN 
Car Requena  
(en substitució de Jordi Sabán) 

Pallassos Sense Fronteres 

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 
Júlia Granell LaFede.cat 
Luca Gervasoni LaFede.cat vicepresident del Consell 
Manel Rebordosa LaFede.cat 
Núria Camps Experta 
 
 
Ordre del dia: 
 
1.  Aprovació si escau de l’acta-resum de la reunió del dia 15.05.2020 
2.  Estat d’execució del pla de treball del Consell 2020-2021 
3.  Propostes sobre el  procés d'avaluació del Pla Director i elaboració del nou  
     Pla 
4.  Informació sobre el procés per a les eleccions d’entitats del Consell 
5.  Planificar la propera reunió del Ple del Consell 
6.  Recollir propostes sobre declaracions, posicionaments del Consell 
 
 
Resum dels punts tractats: 
 

1. S’aprova l’acta-resum de la sessió de la Comissió Permanent del 15.05.2020 
 
 
2. La Glòria informa resumidament de les activitats que s’han realitzat, d’acord 

amb el Pla de Treball 2020-2021 del Consell, i també de les que no s’han pogut 
dur a terme. 
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El Luca demana disculpes a la Fundació Pau i Solidaritat per no haver definit una 
proposta final del manifest sobre Síria, una iniciativa que creu que ara no te sentit 
i caldria replantejar-la. Opina que hem realitzat accions però no com a Consell. 
 
El Felip explica que, juntament amb el comissionat d’Economia Social, Álvaro 
Porro, estan treballant per portar la veu de les ciutats (relacionant canvi climàtic i 
alimentació) als esdeveniments rellevants que tindran lloc amb motiu de la 
Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible (trobada d’alcaldes el mes 
d’octubre i la Conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic de 2021 
Cop26 a Glasgow) 
 
El David Ll. considera que la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible és una 
oportunitat perquè el Consell pugui també expressar idees i posicionaments. En 
aquest sentit, seria útil tenir en compte dates com la presentació de l’estudi de 
GRAIN sobre l’alimentació a Barcelona i la petjada al sud. 
Igualment, el David Ll. proposa de cara al 2021 organitzar un debat sobre la 
conjuntura mundial 2021 amb la col·laboració del CIDOB i actualitzar-nos sobre 
els temes claus.  
 
El Luca apunta la possibilitat de presentar l’estudi encarregat per LaFede al Xavier 
Martí sobre les convocatòries catalanes de subvencions per a cooperació al grup 
de treball sobre subvencions del Consell.  
 
 

3. En conjunt s’opina que és important comptar amb una avaluació del Pla 
Director de Cooperació per a la Justícia Global 2028-2021 abans d’elaborar el 
futur pla i que s’hauria de fer de forma participativa (es valora molt positivament 
el procés participatiu per a l’elaboració del pla vigent). 

 
La Núria destaca que el pas de l’enfocament de la cooperació per al 
desenvolupament al de la justícia global, ha impregnat totes les institucions i s’ha 
de reconèixer el valor del Pla Director en aquest assoliment. També considera que 
ara cal reflexionar sobre quins passos cal donar per aprofundir-ho partint de la 
situació d’abans i de després del Pla Director. 
 
El David Ll. i el Felip expliquen que l’organigrama municipal actual fa que 
convisquin dos plans diferents, el de cooperació per a la justícia global i el de 
relacions internacionals que s’executen des d’àrees diferents. 
 
L’Aitor remarca la importància de realitzar una avaluació del pla director 
qualitativa i quantitativa amb una mirada de banda ampla (coherència de 
polítiques) per conèixer on ha arribat la justícia global en els diferents agents. 
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4. La Glòria informa que les eleccions d’entitats per a la renovació del Consell 
finalment no podrà fer-se de forma conjunta amb la resta de consells sectorials de 
participació perquè l’aprovació dels nous reglaments dels consells s’ha alentit molt 
i te ritmes diferents. Des de la Dir. de Democràcia Activa i Descentralització han 
indicat que cada Consell ha d’organitzar les seves pròpies eleccions. Amb tot, ens 
coordinarem amb el Consell de Ciutat que preveu fer eleccions abans d’estiu 2021. 

 
5. De cara a la propera reunió el Ple del Consell, el David M. fa notar que a finals 

de gener podria ser un problema trobar data degut a la campanya per a les 
properes eleccions catalanes. Queda pendent l’elecció de la data del proper Ple. 
 

6. L’Aitor proposa que el Consell doni suport a la proposició aprovada per la 
Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament sobre l’acord de comerç i 
inversió entre la UE i Mercosur. Totes les persones assistents es mostren 
d’acord amb aquesta proposta i es tramitarà d’acord amb el procediment del 
Consell per obtenir l’aprovació del Ple sense necessitat de reunir-lo 
 

 
 

Acords de la reunió: 
 
 

1. Aprovar l’acta-resum de la sessió de la Comissió Permanent del 
15.05.2020. 
 

2. Invitar el CIDOB a presentar un resum sobre la conjuntura mundial 2021 
en el proper Ple del Consell. 
 

3. Organitzar una reunió, oberta a la Permanent, del grup de treball sobre 
subvencions del Consell per presentar l’estudi de LaFede sobre les 
convocatòries catalanes de subvencions per a cooperació. 
 

4. Dur a terme una avaluació quantitativa i qualitativa del Pla Director dev 
Cooperació per a la Justícia Global 2018-2021 de forma participativa i 
amb mirada de banda ampla. 
 

5. Programar la propera reunió del Ple del Consell tenint en compte el 
calendari electoral. 
 

6. Sol·licitar el suport del Ple a la proposició aprovada per la Comissió 
d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament sobre l’acord de comerç i inversió 
entre la UE i el Mercosur. 

mailto:consellcooperacio@bcn.cat

