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

Dia:       30 març 2022           Hora:      16:00h        Lloc: plataforma Webex 
 
 Llistat de persones assistents 
 
AGUSTÍ FERNÁNDEZ DE LOSADA CIDOB 
AITOR O. URQUIOLA GRAIN 
ALBERT GIRALT Districte de Gràcia 
AMADOU BOCAR SAM DAFF CASC (Coordinadora d’Assoc. Senegaleses de Catalunya) 
ANTONIO VERDERA Grup Municipal Partit Popular 
JORDI MARTÍ Grup Municipal Junts x Cat 
CAR REQUENA Pallassos Sense Fronteres 
CARMEN GONZÁLEZ Districte Sarrià-St. Gervasi 
DANIEL GARCÍA Sindicalistes Solidaris UGT 
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 
ELISENDA ALAMANY Grup Municipal ERC 
ELISENDA REALP Agència de Salut Pública de Barcelona 
GEMMA BLASCO Districte d’Horta-Guinardó 
GLÒRIA MELER Dir. de Justícia Global i Coop. Internac. secret. del Consell  
JAVER BONOMI Fedelatina 
JUANJO ARRANZ Biblioteques de Barcelona 
JÚLIA GRANELL LaFede.cat 
LUCA GERVASONI Vicepresident del Consell. LaFede.cat 
NÚRIA IGLESIAS  (en nom del Xavier Casanovas) LaFede.cat  
NÚRIA MAYMÓ Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional 
PATTY SHERK Consell de la Joventut de Barcelona 
PAULA AÑÓ Grup Municipal Valents 
PILAR RIESCO Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional 
SABRINA DRAGO (en nom de Clara E.Romero) Mujeres Pa’lante 
XAVIER CUBELLS Direcció d’Immigració i Refugi 
XAVIER LÓPEZ Fundació Solidaritat UB 
XAVIER MARTÍ Persona experta 
XAVIER ORTEGA (en nom de la Gemma Fargas) Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC 
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 Persones que s’han excusat 
 

ALÍCIA  OLIVER  ROJO Col·legi  de Periodistes de Catalunya 
ANABEL RODRÍGUEZ BASANTA Direcció de Drets de Ciutadania i Immigració 
FELIP ROCA Direcció de Relacions Internacionals 
IGNASI PEGUERO Fundació Pau i Solidaritat CCOO 
GEMMA XARLES UOC 
JOAQUIM CARRERAS Districte de Sant Andreu 
JORGE JARILLO CCAR/Asil.cat 
LAIA BONET Grup municipal Partit Socialista de Catalunya 
PILAR LLEONART IMEB 
TERESA PALOP LaFede.cat 
TONI PUJOL VIDAL Oficina de canvi climàtic i sostenibilitat  

 
 Ordre del dia: 
 

Coordinar les iniciatives relacionades amb l’ajuda al poble ucraïnès. 
 
 Resum dels punts tractats: 

El vicepresident del Consell Luca Gervasoni excusa l’assistència de la presidenta Laura Pérez, a qui li ha estat del tot 
impossible participar, motiu pel qual aquesta reunió la presidirà ell. A continuació 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). 
 
Com explica el Luca, aquesta reunió extraordinària es va derivar d’un acord de la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció de l’Ajuntament, de 16 de març, i se centrarà en el tema de l’ajut a 
Ucraïna. A més, s’ha volgut aprofitar l’oportunitat per presentar una proposta de moció sobre el Sàhara per part de les 
entitats del Districte de Gràcia, al final de la reunió. 
 

1. A continuació s’obre un torn de paraules per compartir informació sobre les iniciatives d’ajut a Ucraïna (breu 
resum): 
 

• FCCD (David Minoves):  
 .Aprovació d’una declaració perquè els diferents ajuntaments expressessin el seu suport. 
 .Concentracions contra la guerra en els municipis juntament amb la FMC i l’ACM. 
 .Crida d’emergència per a obrir un projecte de cooperació amb Ucraïna (ja compta amb 50 
 ajuntaments que han fet aportacions per uns 300.000 euros) amb actors identificats en el viatge 
 que es va fer a la frontera de Polònia. Es va comprovar que hi ha una bona organització per als 
 trasllats de les persones que fugen d’Ucraïna encara que amb mancances en el control(casos de 
 trata i màfies) 
 .Estan valorant altres necessitats detectades a Moldàvia i Romania. 
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• FSUB-UB (Xavier López) 

 .Desdoblament (15/18 beques més aprox.) del curs de transició que la UB ofereix a persones 
 provinents de països en conflicte per poder continuar els estudis superiors a Barcelona donat 
 que l’edició d’enguany es va tancar abans de l’inici de la guerra. 
 .Oferiment de 20 places per a docents que hagin hagut de fugir abans de la guerra, de les que de 
 moment s’han cobert dues amb la modalitat de professor associat que els permeti continuar 
 l’activitat investigadora mentre segueixen donant classes online als seus alumnes. 
 .Hi han hagut diverses iniciatives de recollida de donacions 
 .Realització d’un acte en suport del poble d’Ucraïna en el Paranimf de la UB el 10 de març. 

.Exposa la situació de desprotecció d’estudiants extracomunitaris que estaven estudiant a 
Ucraïna i no estan coberts per la mesura de protecció temporal. 

 
• PSF (Car Requena) 

 .Han fet un primer viatge de prospecció i primeres gires d’artistes a Varsòvia i a la 
 frontera amb Ucraïna, amb voluntariat, centres d’acollida i petites municipalitats.  
 .Equip britànic a Cracòvia i posant en marxa equip polonès que treballarà a la zona nord de 
 Polònia. Estan fent xarxa amb altres actors. 
 .A l’abril projecte a Lituània amb el Centre de Crisi de la UAB i suport del Ministeri 
 d’Ensenyament i del Rotary Club. 
 .Previsió d’estar-hi uns dos mesos i si la situació millora poder entrar a Ucraïna per la carretera 
 de Leòpolis on viuen artistes ucraïnesos que havien treballat al Circ Cric 
 .Activitats a Castellà-Lleó i Madrid i volen també actuar a Catalunya si sabessin on estan acollits 
 els infants d’Ucraïna (demana informació) 
 

• Xavi Martí (Universitat Blanquerna i URL) 
 .Actes per analitzar el conflicte.  
 .Recull de material i donacions amb Càrites per a persones refugiades. 
 .Acompanyament als estudiants originaris de Rússia i Ucraïna. 
 .Voluntat d’acollir persones investigadores. 
 

• Centre Cooperació al Desenvolupament de la UPC (Xavi Ortega) 
.Atenció a l’alumnat d’Ucraïna.  
.Finestreta única per recollir iniciatives o demandes. 

 .Creació Comitè Interuniversitari d’Atenció a Emergències Internacionals: elaboració d’un 
 protocol per a l’acollida d’estudiants d’Ucraïna. 
  

• LaFede.cat (Luca Gervasoni) 
.Mobilització (2 març)no a la Guerra a Ucraïna amb la Plataforma Aturem la Guerra (470 
organitzacions) 
.Impulsar vies legals i segures i una acollida en igualtat d’oportunitats per a tothom. 
.Participació en espais d’incidència (qüestionar l’augment en despesa militar) 
.Donar pautes sobre com col·laborar en l’emergència que s’està donant. 
.Informació del que s’està fent a terreny en ajut humanitari 
.Treballar la cultura de pau donant suport a moviments no violents a Rússia, Bielorússia.. 
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• Direcció d’Immigració i Refugi, Ajuntament (Xavier Cubells) 

.Previsió de 12-15.000 persones que poden arribar a Catalunya. 

.Allotjats per Creu Roja 5.700 persones. No se sap quanta gent pot estar acollida per particulars, 

.CUESB ha atès 2.600 persones. 

.SAIER ha atès prop de 1.700 persones (centrats en acompanyament jurídic) 

.Totes les persones arribades d’Ucraïna tenen dret a la protecció temporal (per a un any 
renovable): permet permís de residència i de treball. 
.Les persones acollides en algun centre de Creu Roja seran acollides després en algun altre 
indret d’Espanya. 
.Destaca la dificultat de comunicació per la qüestió idiomàtica. 
.Operatiu d’arribada a la Fira Pavelló 7: amb policia nacional per obtenir la protecció 
internacional i els que necessiten suport social són atesos per Creu Roja i les persones que van a 
domicilis particulars seran ateses per l’Ajuntament en un centre en el passatge Dos de Maig 
(CUESB) 
.S’està construint la xarxa territorialitzada de serveis d’acollida i treballant amb les entitats per a 
cobrir altre necessitats que estan aflorant (empadronaments, escolarització, lleure...) 
 

• Direcció de Justícia Global i Cooperació Internac. (David Llistar) 
 .S’explica que el Cònsol d’Ucraïna ha estat invitat a aquesta reunió però no ha respost. 
 .S’ha activat una crida d’emergència per a projectes d’ajut humanitari sobre terreny amb una 
 dotació de 320.000 euros i s’han rebut 9 projectes. LaFede ha fet una petició per a flexibilitzar la 
 gestió de la crida. 
 .Orientació i facilitació de les iniciatives que estan sorgint de forma espontània. Suport des dels 
 districtes per les necessitats de magatzem per a donacions.  
 .Publicació de nous continguts sobre l’ajut humanitari i acollida en el web municipal. 
 .Contactes i reunions amb ciutats frontereres que estan rebent persones refugiades ucraïneses o 
 són punts de pas. 
 .Tramesa de dos vehicles de bombers a Kíiv i altre material amb valor afegit. 
 .Suport tècnic per a activitats com la concentració del 2 de març a Pça. Catalunya. 
 

• Biblioteques de Barcelona (Juanjo Arranz) 
 .Edició d’un fulletó en ucraïnès sobre els serveis de les biblioteques 
 .S’ha identificat la Biblioteca de Fort Pienc de referència i que farà una compra extra de llibres 
 en ucraïnès. 
 .Programació d’activitats familiars en anglès o sense llenguatge. 

 
El Luca informa que hi ha una proposta de declaració sobre la situació a Ucraïna (de LaFede.cat, GRAIN i el 
FCCD) que es farà arribar a tothom per email i recorda el procediment del Consell per a aprovar-la. Explica 
que és una declaració que es basa en el manifest que es va llegir a la concentració del 2 de març a la Pça. 
Catalunya, adoptat per més de 400 entitats, i resumeix el seu contingut. 
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2. El Luca passa la paraula a l’Albert Giralt (Comissió de Cooperació del Districte de Gràcia) perquè presenti 
la proposta de declaració sobre el Sàhara. 

 
L’Albert Giralt exposa la proposta que presenta la Federació ACAPS, LaFede.cat i el FCCD de declaració a 
sobre el dret a l’autodeterminació del poble sahrauí i que s’enviarà a tothom per email per a la seva 
aprovació si escau. 

 
 

El Luca clou la reunió agraint a tothom la seva participació i demanant disculpes per haver acabat 4’ més 
tard del que havíem previst. 
 
 

 Acords de la reunió 
 
-Enviar via email a tots els membres del Ple la proposta de declaració sobre la guerra a Ucraïna i la proposta de 
declaració sobre el Sàhara per sotmetre-les a aprovació del Consell aplicant el Procediment del Consell. 
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