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

 

1 
 

Resum de la reunió del Ple del Consell Municipal de Cooperació Internacional  

Dia:       8 febrer 2021           Hora:      16:00h        Lloc: plataforma Webex 
 
 
 Llistat de persones assistents 
 

AGUSTÍ FERNÁNDEZ DE LOSADA CIDOB 
AITOR O. URQUIOLA GRAIN 
ALBERT GIRALT Districte de Gràcia 
ALÍCIA OLIVER Col·legi de Periodistes de Catalunya 

AMADOU BOCAR SAM DAFF CASC (Coordinadora d’Associacions Senegaleses de 
Catalunya) 

ANABEL RODRÍGUEZ BASANTA Direcció de Drets de Ciutadania 
ANTONIO VERDERA Grup Municipal Partit Popular 
ARNAU VIVES  (en nom de Jordi Martí) Grup Municipal Junts x Cat 
CAR REQUENA Pallassos Sense Fronteres 
CARMEN GONZÁLEZ Districte Sarrià-St. Gervasi 
DAVID LABRADOR Grup municipal Ciutadans 
DAVID LLISTAR   Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional 
DAVID MINOVES (en nom d’Isidre Pineda)  Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
DILARA EKMEN (en nom d’Estel.la Pareja) Asil.cat 
EDUARD SOLER Investigador del CIDOB 
ELISENDA ALEMANY Grup Municipal ERC 
ELISENDA REALP Agència de Salut Pública de Barcelona 
FELIP ROCA Direcció de Relacions Internacionals 
GEMMA BLASCO Districte d’Horta-Guinardó 
GEMMA FARGAS  Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC 
GEMMA XARLES Àrea de Coop. Universitària al Desenvolupament UOC 
GLÒRIA MELER Dir. de Justícia Global i Coop. Internac. secret. del Consell  
IGNASI PEGUERO Fundació Pau i Solidaritat CCOO 
JOAN F. GIBERT Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional 
JOAQUIM CARRERAS Districte de St. Andreu 
JORDI CORTÉS Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional 
JUANJO ARRANZ Biblioteques de Barcelona 
JUDIT SALAS Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional 
LAURA PÉREZ  4a Tinenta d’Alcaldia, presidenta del Consell 
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LUCA GERVASONI Vicepresident del Consell. LaFede.cat 
MANEL REBORDOSA LaFede.cat  
MARIA MONZÓ Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional 
NÚRIA CAMPS Persona experta 
NÚRIA IGLESIAS (en nom de Júlia Granell) LaFede.cat  
NÚRIA MAYMÓ Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional 
NÚRIA PELAY (en nom de Daniel García) Sindicalistes Solidaris UGT 
PATTY SHERK Consell de la Joventut de Barcelona 
PAULA AÑÓ Grup Municipal Valents 
PEPA MARTÍNEZ (en nom de Xavier Casanovas) LaFede.cat 
PILAR LLEONART Institut Municipal d’Educació de Barcelona 
PILAR RIESCO Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional 
TONI PUJOL Direcció  d’Estratègia i Cultura de la Sostenibilitat 

 
 
 Persones que s’han excusat 
 

GENÍS ARNÀS Institut Municipal de Mercats 
LAIA BONET Grup municipal PSC 
NÚRIA FLAQUER Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
TERESA PALOP LaFede.cat 
XAVIER MARTÍ Persona experta 

 
 
 Ordre del dia: 
 

1. Benvinguda als nous membres del Consell 
2. Presentació de l’informe d’activitats del Consell realitzades en 2021  
3. Exposició dels temes clau que marcaran l’agenda internacional 2022 a càrrec del CIDOB 
4. Presentació de la proposta de la Comissió Permanent del Consell de Pla de Treball 2022 
5. Informació del Pla Anual 2022 de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional 
6. Preguntes i varis 

 
 
 Resum dels punts tractats: 

La presidenta del Consell, Laura Pérez, dona la benvinguda a tothom i passa la paraula a la secretària del Consell, 
Glòria Meler, que  informa de les persones que s’han excusat i de les que han delegat la seva assistència (v. llistats 
anteriors). 
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1. Benvinguda als nous membres del Consell 

La Laura explica que estem aplicant progressivament els canvis necessaris per adaptar la composició del Consell 
al que diu el Reglament de Funcionament que vam aprovar el 2020 i informa de la incorporació com a membres 
de: 

− El CIDOB, representat per l’Agustí Fernández de Losada (director del Programa Ciutats Globals del 
CIDOB) 

− Biblioteques de Barcelona representat pel Juanjo Arranz, (director d'Acció Cultural i Educativa) 
− L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, representat per la Pilar Lleonart (Cap de Departament de 

Programes Educatius de Ciutat) 
− L’Agència de Salut Pública de Barcelona, representada per l’Elisenda Realp (directora de Salut 

Ambiental) 
Tothom expressa la satisfacció per participar en el Consell, retrobar-se amb companys i estrènyer la relació 
existent fruit dels projectes de cooperació i justícia global en els que estan implicats. 

 
Paral·lelament s’informa de la baixa d’altres membres obsolets o que han sigut baixa del Consell: 

-Regidoria d’Aigua i Energia 
-Consorci d’Educació de Barcelona 
-Departament de Salut 
 
 

3. Exposició dels temes clau que marcaran l’agenda internacional 2022, a càrrec del 
CIDOB 

L’Eduard Soler explica que aquest és el 7è any que el CIDOB  elabora aquest informe que és fruit la col·laboració 
amb ESADEGeo i del treball d’uns cinquanta investigadors. Adverteix que no es tracta d’un exercici de predicció 
sinó de la identificació de 10 temes que guanyaran pes i poden ser objecte de preocupació aquest any. Entre ell i 
l’Agustí Fernández de Losada exposen el contingut de l’informe aterrant-lo a allò que és més proper a la nostra 
realitat i ens pot ser útil. 

El Felip Roca expressa la preocupació des de fa temps per com aconseguir el grau de descentralització desitjada 
quan en països on els populismes estan imperant la tendència sembla la contrària i com col·loquem els recursos 
en la proximitat quan la lògica sembla diferent. 

L’ Eduard comenta que també és un any en el que hi ha el dubte sobre si es manté el reforç de l’Estat o no. És 
veritat que hi ha la tendència dels estats centrals en veure els lideratges locals com perillosos i que poden 
treure’ls el poder algun dia. Fins i tot posen pals a les rodes a algunes ciutats (p.ex. a Turquia). Això també és 
una mostra de que les ciutats importen i han adquirit un paper rellevant. 

L’Agustí creu que és clau recuperar l’agenda de la descentralització i tornar a construir aliances. Les ciutats 
capdavanteres han deixat de lluitar per a aquesta agenda de la descentralització i s’han centrat en altres temes. 

mailto:consellcooperacio@bcn.cat


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

 

4 
 

La cooperació descentralitzada i les xarxes de ciutats poden tornar a posar aquest tema a l’agenda 
internacional? 

 

4. Presentació de la proposta de la Comissió Permanent del Consell de Pla de Treball 
2022 

El Luca Gervasoni,  exposa de forma resumida la proposta, elaborada per la Comissió Permanent del Consell de Pla de 
Treball 2022 del Consell (enviada a tothom com a documentació d’aquesta reunió) amb la finalitat que es puguin 
incorporar idees i aportacions de les persones assistents. Aclareix que aquest pla, a diferència de l’anterior que 
abraçava dos anys, és anual pel fet que el pla de l’any 2023 s’haurà de pensar en base al nou Pla Director de 
Cooperació per a la Justícia Global que elaborarem enguany. 
 
A continuació s’obre un torn de paraula en el que participen: 
 
-La Car Requena, explica que la finalitat de la proposta de creació del GT Salut mental i infància és el de compartir els 
coneixements de PSF en projectes que executen amb el Centre de Crisi de la UAB al Líban, Colòmbia i també a 
Catalunya sobre l’estrés post-traumàtic en infants i potenciar els projectes de salut mental a nivell general . 
 
-La Gemma Xarles informa que s’ha constituït el grup de treball de Cooperació i Universitats, un propòsit del Consell 
des de fa temps, amb les universitats més vinculades al Consell i també les universitat privades. Ja han fet dues 
reunions i aniran informant al Consell. També explica que el Consell d’Educació te un grup sobre salut mental i 
joventut amb el que es poden buscar sinèrgies. 
 
-L’Elisenda Realp: diu que la temàtica de justícia mediambiental és important, no sap si justifica crear un grup de 
treball però serà rellevant de cara als propers anys i al pla director. 
 
(Es fa un incís per explicar com s’entenen i es creen els grups de treball del Consell) 
 
-L’Elisenda Alamany: pregunta si sobre la Llei espanyola de Cooperació el Consell ha de dir alguna cosa, perquè no ho 
veu en cap dels documents i no sap si és fruit d’una reflexió o no es considera objecte del consell. 
 
-La Carme González informa d’una ILP en marxa per a la regularització de les persones migrades. L’any passat es va fer 
una PNL que no va prosperar i ara un grup d’organitzacions a nivell estatal estan recollint signatures fins el setembre 
(500.000 signatures físiques) i no sap si es podria fer una adhesió. 
 
-El David Minoves explica que des del FCCD, a través de al Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat, s’han fet 
aportacions a l’avantprojecte de la Llei de Cooperació, presentat el 10 de gener al Consell de Ministres: els actors de 
coop. descentralitzada han d’estar presents directament en la Comissió Interterritorial, en el Consell de Cooperació i 
en la cooperació delegada de la UE (ara a través de l’AECID) i perquè tingui en compte l’aportació de  coop. 
municipalista en la cooperació tècnica. També explica que a finals de 2021 en la Comissió d’Ens Locals de la 
Generalitat es va presentar un pla de treball per a la millora normativa de la cooperació en sentit ampli. Es va convidar 
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a l’Ajuntament a coordinar un grup sobre l’impacte de la COVID en la cooperació i demana saber si s’havia pogut 
avançar en aquest tema. 
 
-El Luca opina que la Permanent ha de recollir les diverses propostes i el tema de la Llei de Cooperació i ultimar el Pla 
de Treball per a 2022 que es farà arribar a tothom.  
 
(Es fa un incís en el que la Glòria presenta la Carmen González, nova representant del Dte. Sarrià-St Gervasi i informa 
del procediment del Consell per presentar propostes de declaracions o posicionaments per si es vol demanar al 
Consell que se sumi a l’ILP sobre la regularització de les persones migrades). 
 
-La Laura fa notar la importància de valorar en la Permanent la idoneïtat de crear grups de treball que es puguin 
sostenir, amb nombre de membres suficients, un debat que s’ha de fer a  la Permanent sobre els reptes per al 2022. 
 
-El David Llistar respon al David Minoves sobre l’encàrrec de la Comissió d’Ens Locals de la Generalitat: des de 
l’Ajuntament entomem els temes de coherència i compra pública i també Covid i Cooperació. Al canviar el Director 
General de Cooperació de la Generalitat encara no hem tingut novetats i no hem avançar en aquesta qüestió. 
 
 
5. Informació del Pla Anual 2022 de la Direcció de Justícia Global i Cooperació 

Internacional 
 

El David Ll. exposa de forma resumida el contingut del Pla de treball de la Direcció per al 2022 que s’emmarca en el Pla 
Director de Cooperació per a la Justícia Global, destacant les accions principals en cadascun dels objectius. Informa 
que s’ha decidit ampliar durant el 2022 la vigència del Pla Director, degut principalment al retràs que ha patit la 
tramitació del contacte per als serveis de suport al procés d’elaboració del nou pla director. També explica que és 
probable que l’any vinent es canviï l’estructura de la Direcció per passar de l’organització per objectius a la de 
programes, ho explicarem en un altre plenari. 

 
 

6. Preguntes i varis 

La Glòria M. informa de canvis en alguns dels representants de membres del Consell comunicats el 2021 i fins 
ara: 

 
Membre Repres. anterior Repres. actual 
Districte de Gràcia Jordi Altarriba Albert Giralt 
Districte de Sarrià-St.Gervasi Susana de Andrés Carmen González 
Fundació Pau i Solidaritat CCOO Ascensión Romero Ignasi Peguero 
Grup mpal. PP Isaac Martín Antonio Verdera 
Grup municipal Valents Alexandre Pons Paula Añó 
 
Igualment, informa del canvi del representant de PSF a la Comissió Permanent, el Jordi Saban, per la Car 
Requena. 
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Sense cap altre punt a tractar es clou la reunió. 

 

 Acords de la reunió 
 

-La Comissió Permanent valorarà les aportacions que s’han fet a la proposta de Pla de treball 2022 del Consell 
per a ultimar  la redacció i enviar-ho a tothom. 
 
-Es tractarà el tema de la nova Llei  espanyola de Cooperació en la Comissió Permanent. 
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