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

 
 
Dia: 23 març 2022       Hora: 16:30h     Lloc: Sala de les pintures del  Districte de  
                  Gràcia (Pça. De la Vila de Gràcia) 
 
 
Persones assistents 
 
Aitor O. Urquiola GRAIN 
Car Requena Pallassos Sense Fronteres 
David Llistar Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional 
Glòria Meler Dir. Justícia Global i Coop. secretària del Consell 
Ignasi Peguero Fundació Pau i Solidaritat CCOO 
David Minoves Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
Pepa Martínez LaFede.cat 
Albert Giralt Comissió de Solidaritat i Cooperació del Districte de Gràcia 
Frederic Callís Gràcia Solidària 
David Diez Referent de Justícia Global del Districte de Gràcia 
 
Persones que s’han excusat 
 
Felip Roca Direcció de Relacions Internacionals 
Luca Gervasoni LaFede.cat-vicepresident del Consell 
 
 
Ordre del dia: 
 

1. Presentació de la Comissió de Solidaritat i Cooperació de Gràcia (15’) 
2. Validar el Pla de Treball del Consell 2022 amb les modificacions que calgui (10’), 

s’annexa document. 
3. Intercanvi d’informació sobre l’ajut a Ucraïna i possibles propostes per al Consell 

(15’) 
4. Informar del procés d’avaluació i elaboració del Pla Director de Cooperació per a la 

Justícia Global(5’) 
5. Altres informacions o comentaris (5’) 

 
Resum dels punts tractats: 
 
1. En Frederic i l’Albert expliquen que Gràcia Solidària va néixer fa 10 anys com una 

plataforma que aplegava entitats petites de voluntariat i també de cooperació amb 
gran trajectòria. El 2018 es van constituir en associació essent els membres els 
representants de les entitats que aplega (21 organitzacions, actuen en 25 indrets del 
món). Tenen poca dependència dels ajuts institucionals. Fan dues activitats principals 
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conjuntament: la Fira a la Pça. De la Virreina i el concurs de fotografia (10 edicions), 
també fan campanyes per a ajudar a persones sense llar. Les mancances principals 
que tenen les entitats es refereixen a la comunicació sobre les realitats en les que 
incideixen i també per a la gestió dels projectes. 
 
La Pepa expressa la disponibilitat per proporcionar formació a les entitats de Gràcia en 
el marc de l’acord que te LaFede.cat amb Torre Jussana. 

 
2. S’acorda fer un canvi d’ordre i tractar en segon lloc el punt sobre l’ajut a Ucraïna 

perquè hi ha gent que ha d’intervenir i no te gaire temps. 
 
En primer lloc el David Ll. resumeix les iniciatives que ha activat l’Ajuntament en 
resposta a la crisi a Ucraïna: 
 
-Els serveis d’atenció a persones immigrants i refugiades (SAIER i CUESB) que han 
rebut sobretot dones amb infants (aquest són un 60% de les persones) i han 
proporcionat recursos adaptats (llibres traduïts,...) 
-En la mesura del possible s’atenen peticions de locals per a les donacions que recullen 
entitats de persones ucraïneses . 
-Ens reunim periòdicament amb ciutats de l’est que estan rebent un gran nombre de 
refugiats. 
-Hem obert un pont humanitari amb Kíiv i estem preparant el trasllat d’un camió amb 
braç articulat i un camió-bomba de Bombers  

 
El David M. explica les accions dutes a terme pel FCCD: 

 
-Es va elaborar una proposta de declaració que va donar lloc a mocions d’alguns 
ajuntaments. 
-Es va fer una crida per a concentrar-se davant els ajuntaments amb la comunitat 
ucraïnesa. 
-S’ha llançat una campanya d’emergència per canalitzar el suport dels ajuntaments. 
-Juntament amb LaFede han procurat desincentivar les donacions de material. 
-En la missió realitzada a Polònia s’ha comprovat: 

 Les vies legals per al trànsit dels refugiats funcionen en els punts 
fronterers visitats (serveis bàsics, orientació i identificació) 

 No s’ha d’enviar roba, medicines, menjar perquè estan molt saturats. 
 Hi ha manca d’atenció psicosocial 
 Manca de control policial en l’arribada de persones i situació de perill 

per màfies, trata de persones etc. 
 

La Car ens explica que PSF, després d’una primera missió de prospecció, ja està 
enviant artistes voluntaris (21 març i una segona gira el 12 abril) a punts fronterers 
de Polònia. Juntament amb la UAB i amb la metodologia del Centre de Crisi faran 
un projecte a Lituània a l’abril. Atenen peticions d’altres territoris de l’Estat 

mailto:consellcooperacio@bcn.cat


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

 

3 
 

espanyol on han rebut infants d’Ucraïna i voldrien també poder fer-ho a Catalunya 
però els cal la informació sobre els municipis catalans que han acollit més infants. 
Informa també que s’han presentat a la Crida per Emergència a Ucraïna de la Dir. 
de Justícia Global i Cooperació Internacional. 
 
L’Ignasi informa que la Fundació Pau i Solidaritat comparteix les recomanacions de 
laFede.cat i el FCCD. Estan recollint donacions econòmiques destinades al Comitè 
Polonès d’Ajut Social i entitats socials via l’Assoc. Catalana per la Pau. Van 
organitzar un acte el 22 de març amb el periodista Rafael Boch que exposà la seva 
visó sobre la guerra a Ucraïna. 
 
Per part de LaFede.cat la Pepa explica que han canalitzat la informació sobre les 
activitats que es realitzen, van organitzar la concentració Aturem la Guerra a 
Ucraïna i estan preparant una gran manifestació. Prepararan una actualització del 
manifest que es va llegir a la concentració per  sotmetre’l a aprovació del Consell.  
 
Des de GRAIN, l’Aitor explica, que treballen sobre l’impacte que tindrà la guerra en 
una crisi alimentària mundial degut sobretot a que Rússia i Bielorússia suposen la 
tercera part dels fertilitzants que s’exporten i Ucraïna el primer exportador d’oli de 
girasol. Estan preocupats per les conseqüències que tindrà el militarisme i 
l’economia de guerra en el avanços realitzats per a la justícia climàtica. 
 
El David Ll. completa aquest punt informant de la formació d’un grup de treball amb 
entitats que treballen per la pau i l’organització d’una concentració per part dels 
col·lectius de persones ucraïneses el proper diumenge. 
 
L’Albert comenta l’interès per presentar a aprovació del Consell la moció sobre el 
poble sahrauí que impulsa l’ACAPS. 

 
3. Sobre el Pla de Treball del Consell per a 2022 es decideix ratificar la proposta que es va 

presentar en el plenari del 8 de febrer però suprimint la proposta de PSF de crear un Grup 
de treball sobre Salut Mental i Infància perquè ningú ha comunicat que vulgui formar-hi 
part. Amb tot, a proposta de la Pepa, s’informarà d’aquesta iniciativa a les entitats de 
LaFede.cat. 

 
4. Sobre el procés d’avaluació i elaboració del Pla Director de Cooperació per a la 

Justícia Global s’informa que encara no s’ha adjudicat el contracte que farà la Dir. de 
Justícia Global i Cooperació Internacional per als serveis de suport d’aquest procés. 
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5. Acords de la reunió: 
 

-Ratificar el Pla de Treball 2022 del Consell amb la supressió de la proposta de 
crear un grup de treball sobre infància i salut mental que es derivarà a LaFede.cat 
èr si fos d’interès de les entitats membres. 
 
-LaFede.cat entoma l’elaboració d’una proposta de declaració sobre Ucraïna per 
presentar-la en el proper Ple extraordinari del Consell. 
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