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 del Ple del Consell Municipal de Cooperació Internacional
Dia:

11 febrer 2021

Hora:

16:30h

Lloc: plataforma Jitsi

Llistat de persones assistents
AIDA GUILLEN

Direcció de Drets de Ciutadania

AITOR O. URQUIOLA

GRAIN

ALBERT GUIVERNAU

Grup Municipal Barcelona pel Canvi

ALÍCIA OLIVER

Col·legi de Periodistes de Catalunya

AMADOU BOCAR SAM DAFF
CAR REQUENA

CASC (Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya)
Pallassos Sense Fronteres

CLARA ELENA ROMERO

Associació Mujeres Pa’Lante

DAVID LLISTAR

Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional

DAVID MINOVES

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

EDUARD SOLER

Investigador del CIDOB

ELISENDA ALEMANY

Grup Municipal ERC

ESTHER CABALLÉ

Fundació Pau i Solidaritat CCOO

FELIP ROCA

Direcció de Relacions Internacionals

GEMMA XARLES

Àrea de Cooperació Universitària al Desenvolupament UOC

GENÍS ARNÀS

Institut Municipal de Mercats

GLÒRIA MELER

Direcció de Justícia Global i Coop. Internac. secretària del Consell

ISAAC MARTÍN

Grup Municipal Partit Popular

JAVIER MARTÍNEZ

Sindicalistes Solidaris UGT

JOAN F. GIBERT

Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional

JORDI CORTÉS

Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional

JORGE JARILLO

Asil.cat

JORDI GARRELL

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

JORDI MARTÍ
LAIA BONET

Grup Municipal Junts x Cat
Grup Municipal Socialista

LAURA PÉREZ

4a Tinenta d’Alcaldia presidenta del Consell

MANEL REBORDOSA
MARIA MONZÓ

LaFede.cat
Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional

NÚRIA MAYMÓ

Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional

PATTY SHERK

Consell de la Joventut de Barcelona
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TONI PUJOL
XAVIER CASANOVAS

Direcció d’Estratègia i Cultura de la Sostenibilitat
LaFede.cat

XAVIER MARTÍ

Persona experta

XAVI ORTEGA

Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC

Persones que s’han excusat
GEMMA BLASCO

Districte d’Horta-Guinardó

JOAQUIM CARRERAS

Districte de Sant Andreu

JORDI ALTARRIBA

Districte de Gràcia

JÚLIA GRANELL

LaFede.cat

NÚRIA CAMPS

Persona experta

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta-resum de la sessió anterior del 4 de febrer de 2020.
2. Estat d’execució del Pla de Treball 2020-2021 del Consell.
3. Exposició dels temes clau que marcaran l’agenda internacional 2021 a càrrec del CIDOB
4. Presentació del Pla de Treball 2021 de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional
5. Preguntes i varis

Resum dels punts tractats:
La presidenta del Consell, Laura Pérez, dona la benvinguda a tothom i excusa el vicepresident del Consell, Luca
Gervasoni, que es troba en permís per paternitat i que serà substituït en aquesta sessió per Xavier Casanovas
vicepresident de LaFede i vocal en el Ple. Igualment, informa que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
presentarà els resultats de l’enquesta “La percepció de la població de Catalunya envers la cooperació internacional en
el context de crisi actual”, en el punt final de preguntes i varis donat que quan el Fons va fer aquesta proposta l’ordre
del dia del Ple ja estava tancat.
A continuació la secretària del Consell, Glòria Meler, informa de les persones que s’han excusat (v. llistat anterior) i de
les que han delegat la seva assistència:
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LUCA GERVASONI
ALEXANDRE PONS
ASCENSIÓN ROMERO
DANIEL GARCÍA
ESTEL.LA PAREJA

Vicepresident del Consell
Grup Municipal Barcelona pel Canvi
Fund Pau i Solidaritat
Sindicalistes Solidaris UGT
Asil.cat

Delega en:
XAVIER CASANOVAS
ALBERT GUIVERNAU
ESTHER CABALLÉ
JAVIER MARTÍNEZ
JORGE JARILLO

1. Aprovació de l’acta-resum de la sessió anterior del 4 de febrer de 2020.

Queda aprovada l’acta-resum de la sessió anterior del 04.02.2020 que s’havia enviat via E.mail a tothom el
12.02.2020 i també s’havia adjuntat en la tramesa de la documentació per a aquest Consell plenari. Glòria Meler
informa que, per acord de la Comissió Permanent, a partir d’ara les actes-resum s’aprovaran per via telemàtica, en
el marc del diu el Reglament del Consell, amb una setmana de temps per comunicar esmenes a l’esborrany que
s’hagi enviat a les persones assistents per email. Finalitzada aquesta setmana s’enviaria l’acta-resum com
aprovada als membres de l’òrgan corresponent i es publicaria al web del Consell.

2. Estat d’execució del Pla de Treball 2020-2021 del Consell.

L’Aitor Urquiola, membre de la Comissió Permanent del Consell, exposa de forma resumida les activitats del Pla
de Treball del Consell que s’han realitzat el 2020 i les que es preveuen inicialment per al 2021, recordant els
àmbits d’actuació del Consell, segons el Pla de Treball 2020-2021. Convida a tothom a fer aportacions i aquest
tema es reprendrà en la propera Comissió Permanent per acabar de concretar-lo. En aquest punt ningú més
intervé.

3. Exposició dels temes clau que marcaran l’agenda internacional 2021 a càrrec del
CIDOB

Eduard Soler, investigador del CIDOB, exposa el contingut de l’informe que ha coordinat “El món el 2021: deu
temes que marcaran l’agenda internacional” (es va enviar l’enllaç al document a tothom), un exercici que fa el
CIDOB de de fa anys amb la intenció no tant d’endevinar el què passarà sinó de procurar anticipar-nos als temes
que ens podran preocupar. A continuació es formulen algunes preguntes i opinions a les que l’Eduard respon:
-Aquest any podrem tornar a moure’ns per reactivar els projectes de cooperació?(Car Requena): es creu que
durant el 2n trimestre de 2021 podrien relaxar-se les mesures per poder moure’ns. En àmbits que no siguin el
turisme s’està plantejant la lògica de les racionalitzacions. Es generarà desigualtat entre els que podran i els que
no podran viatjar. Es viatjarà diferent. Els llocs amb nivell de connectivitat molt alta (p.ex.Barcelona) potser en
perden una mica.
-Què ens hauríem de repensar en la cooperació feta des de Barcelona o quin seria el seu rol? (Gemma Xarles):
prendre consciència del privilegi de la situació en la que estem, estarem en un món asincrònic que demanarà més
empatia i un esforç per recuperar la mirada cap a les crisi humanitàries, la violència de gènere, l’enfocament de
gènere, els ODS que han patit un retrocés, els col·lectius més vulnerables que ho seran encara més.
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-Posar en valor les aportacions dels col·lectius com el Casal Islàmic del Clot, Sindicat de Manters...iniciatives
solidàries de barri on les persones migrades han fet un pas endavant (Aida Guillen)
-Quin seria el paper i rol de les ONG i entitats no lucratives en una situació de cruïlla com la que ens trobem i en la
que les entitats més estructurades han perdut rellevància? (Xavier Casanovas): El repte és com transformar tot el
capital d’ajut, les xarxes creades, en un mecanisme fort d’intervenció social i política. Sobre la geopolítica de la
cooperació les ONG poden jugar un paper creant discurs i amb la implementació d’accions.
-La cooperació es troba en una bifurcació. El virus s’ha estès per tot el món i s’ha de resoldre globalment amb
cooperació internacional. Ens trobem en una forta crisi econòmica, augmenta l ’extrema dreta i es va estenent el
discurs de “nosaltres primer” i això pot provocar retallades i l’anihilació de la cooperació. (David Llistar): el
sentiment de vulnerabilitat ens ha permès admetre que podem fer les coses diferents però això és una possibilitat
de curt termini, el 2022 ja no seria possible. Cal desmuntar el fals dilema solidaritat interna-externa, economiasalut, cap a casa o cap a fora...per estar millor és imprescindible la solidaritat cap a fora i cal combinar valors
d’altruisme i lògica de racionalitat.

4. Presentació del Pla de Treball 2021 de la Direcció de Justícia Global i Cooperació
Internacional
Laura Pérez apunta les característiques més importants del context en el que s’ha elaborat el Pla de Treball 2021
fruit d’una reflexió col·lectiva amb l’equip de Justícia Global, al que agraeix molt haver lluitat per treure la
convocatòria de subvencions i demana disculpes pels patiments de finals d’any. Destaca la preocupació per
aprofundir la cooperació tècnica city-to-city (repensant les formes de fer i estrenyent la relació amb els nostres
aliats) i per fer incidència política davant la vulneració de drets que s’està donant arreu (violència de gènere,
migracions, dret a l’avortament...). Igualment, informa de la creació d’una taula municipal de coordinació amb
totes les àrees que fan cooperació tècnica i la Dir. de Justícia Global i Cooperació Internacional.
A continuació David Llistar resumeix el contingut de les accions que inclou el Pla de Treball 2021 en relació als
objectius definits pel Pla Director i explicant que es basa en una decisió política de fer el màxim esforç en
cooperació internacional i justícia global i en la responsabilitat global de Barcelona. El document del Pla de Treball
2021 es va enviar a tothom i també es pot consultar en el web barcelona.cat/ciutatglobal.
En el torn de comentaris, l’Amadou Bocar Sam reivindica la importància de donar suport al codesenvolpament i la
implicació de les persones migrades en el desenvolupament del seu lloc d’origen. Sobre aquesta qüestió l’Aitor
Urquiola agraeix el comentari perquè pot ajudar a donar una empenta a la creació del grup de
codesenvolupament en el pla de treball 2021 del Consell.
Elisenda Alemany, a través del xat, comenta sobre l’expressió “caos climàtic”, que es reconsideri el concepte
“emergència climàtica” i que s’està treballant des del FFCD en una comissió d’acció climàtica.
Sobre els comentaris en aquest punt número 4, la Laura Pérez explica que aquest pla de treball és un pla intern, és
el nostre full de ruta anual, no és un pla que haguem de consensuar.
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5. Preguntes i varis
Glòria Meler informa dels canvis en algunes persones representants de membres del Ple:
-Consell de la Joventut de Barcelona: canvi de l’Ann Desola per la Patty Scherk, referent de l’Àrea de Justícia
Global del CJB
-Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC: canvi de l’Eva Vidal pel Xavier Ortega, coordinador del
centre, pendent de la confirmació definitiva de la persona representant.
Com ja s’ha dit a l’inici de la reunió, el David Minoves i el Jordi Garrell del FCCD informen, amb el suport de
diapositives, del resultats de l’enquesta “La percepció de la població de Catalunya envers la cooperació
internacional en el context de crisi actual”. Igualment, comenten que sobre aquest tema el FCCD ha organitzat una
jornada de presentació del resultats d’aquesta enquesta el proper dia 17 de febrer.

Acords de la reunió
1. Aprovar l’acta-resum de la sessió anterior del 04.02.2020.
2. A partir d’ara les actes-resum s’aprovaran per via telemàtica, en el marc del diu el Reglament del Consell i
per acord de la Comissió Permanent del Consell.
3. Completar la proposta d’activitats del Consell 2021 en la Comissió Permanent.
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