
 
Consell Municipal de Cooperació Internacional 

per al Desenvolupament 

Pg. Sant Joan 75, 2on 

Telèfon: 93 256 46 07 

Fax:        93 256 46 21  
E-mail: consellcooperacio@bcn.cat 

 

 1 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLENARI  DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ 

INTERNACIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT 

Castell  de Montjuïc 

 

18 de desembre 2008 

 

A la biblioteca del Castell de Montjuïc a les 18:35 hores del dia 18 de desembre del 2008 sota la 

Presidència de l‟Alcalde Excm. Sr. Jordi Hereu i del Primer Tinent d‟Alcalde, Il·lm. Sr.  Carles 

Martí, es reuneix en sessió ordinària el ple del Consell de Cooperació Internacional per al 

Desenvolupament, amb el següent ordre del dia:  

 

1. Benvinguda als nou membres del Consell 

 

2. Proposta de  nomenament dels representants de les entitats no federades. 

 

3. Proposta de nomenament de la Vicepresidència del Consell. 

 

4. Proposta  de nomenament  dels membres de la Permanent. 

 

5. Aprovació de l'acta del Plenari de 8 de juliol del 2008. 

 

6. Informar del Pla director de solidaritat, cooperació i pau 2009-2012. 

 

7. Presentació del Pla de treball 2009 de la Direcció de solidaritat i cooperació Internacional 

 

8. Bases de la convocatòria pública de  subvencions del Programa Barcelona Solidària de 

l‟any 2009. 

 

9. Nomenar representant del Consell Municipal de Cooperació Internacional al 

Desenvolupament al Consell de Ciutat. 

 

10. Creació d‟una comissió per l‟elaboració del Pla de Treball del Consell Municipal de 

Cooperació 2009-2012. 

 

11.  Calendari de reunions plenàries i permanents. 

 

12. Altres temes. 

 

Hi concorren,  

Grups polítics Municipals:   Sr. Ignasi Cardelús i Fontdevila, en representació del PSC; Im. Sr. 

Ricard Martínez i Monteagudo, en representació d’ERC;  Ima. Sra. Francina Vila i Valls, en 

representació de CiU.  

 

Comissionat de l’Alcaldia de Barcelona Solidària: Sr. Daniel Cando Cando. 

 

Director/a Solidaritat i Cooperació Internacional:  Sr. Manel Vila Motllo.  

 

Tècnics/ques Municipals: Sra. Antònia Sabartés Ruescas, Direcció de Relacions 

Internacionals; Sr. Toni Pujol Vidal, Àrea Medi ambient; Sr. Joan Triadú Carré, Institut Municipal 

d’Educació de Barcelona; Sra. Rocío Rubio González, Direcció de Comunicació Corporativa i 

Qualitat; Sra. M. Luisa Aguado Martínez, Direcció d’Urbanisme. 

                                                                                                                            

Fons Català de  Cooperació al Desenvolupament: Im. Sr. Teo Romero i Hernández. 
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Associació Consell de Cent:   Sr. Enric Truñó i Lagares  

 

Consell d’Associacions:  Sr. David Prujà Cárceles i  Sr. Ababacar  Thiakh. 

 

Experts/es: Sra. Gabriela Serra i Frediani  i Sr. Alfons Sancho i Vendrell. 

  

Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament :  Sr. Eduard Ibáñez Pulido, Sra. Carme 

Campdelacreu Casas, Sra. Montserrat Benito Soriano, Sr. Jordi Garrell i Casanovas, Sr. Emili 

Cardiel Herrera, Sra. Pilar Molina Vera, Sr. Francesc Álvarez Embeita. 

 

Federació Catalana d’ONG per la Pau:  Sr. Arnau Gómez Ferrer. 

 

Consell  de cooperació dels districtes: Sr. José Luis Diaz Torrevejano, del Districte de Nou Barris; 

Sra. Carmen Egler Castillo, del Districte de Les Corts; Sr. Frederic Bonache Punzano, del Districte 

de Sant Andreu;  Sr. Joan Serra Oliva, del Districte de Sant Martí.  

 

Sindicats: Sra. Silvia Huerto Vives, en representació de CCOO-Catalunya i Sra. Laura Pelay i 

Bargalló, en representació d’UGT-Catalunya. 

 

Fundacions universitàries: Sr. Agustí Pérez Foguet, del Centre de Cooperació per al 

desenvolupament de l’UPC;  Sr. Xavier López Arnabat,  de la Fundació Solidaritat UB;  Sr. 

Eduard Vinyamata i Camp,    del Campus per la Pau i la Solidaritat de l’UOC. 

 

Col·legis professionals: Sr. Julià Castelló Janó, del Col·legi  de Periodistes de Catalunya i Sr. 

Xavier de les Cuevas Bou,  del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. 

     

Consell de la Joventut: Sra. Maria Caselles i Rocabert. 

 

Associacions d’immigrants:  Sr. Housni Chakir Tourouji, de l’Associació  SociocuItural Ibn 

Batuta; Sra. Paola Assone, de la Federació Fedelatina; Sra.  Marie Françoise Affoua Koimia, del 

Centre de Cooperació Intercultural de Dones Africanes;Sr. Guillermo Romero de la Greca,  de la 

Federació d’Entitats Peruanes (FEPERCAT). 

 

Assisteix també, entre d’altres,  els representants de les entitats no federades: Sr. Josep Garcia, 

Sr. Carlos Hornstein,  Sra. Montse Mir, Sr. Aitor Urkiola i Sr. Jaume Mateu. La consellera del 

Districte de Sant Martí, Sra. Mª José del Caño. El Director de seveis de cooperació internacional i 

dimigració, Sr. Ramón Sanahuja. El President de la Fedració Fedelatina, Sr. Javier Garcia 

Bonomi.  El Sr. Matí Olivella i el Sr. Felip Daza de Nova. Els  tècnics municipals de la direcció de 

cooperació i d‟altres departaments. 

  

Han excusat la seva assistència: 

 

Im. Sr. Joaquim Mestre Garrido, en representació d’ICV – EUiA; Im. Sr. Alberto Villagrasa i Gil, 

en representació del PPC.;  Sra. Mercè  Mestres Roldos, del Districte de Sarrià- Sant Gervasi; Sr. 

Xavier Guerrero Fernández, de la Federació Catalana d’ONG-Drets Humans; Sr. Vicenç Fisas 

Armengol  i  Sra. Anna Gual Casals, experta; Sr. Francesc Borrell i Mas, Associació Consell de 

Cent; Sra. Rosa  Bada i Jaime  Direcció de Serveis de Drets  civils.  

 

 

Actua com a secretària del Consell la Sra. Pilar Riesco 
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1. Benvinguda als nous membres del Consell 

 

L‟Alcalde de Barcelona, Excm. Sr Jordi Hereu, obre la sessió donant la benvinguda a tots els 

presents i especialment  als  membres del Consell que assisteixen per primera vegada al plenari 

arran de l‟aplicació del nou reglament de funcionament intern del Consell aprovat el 20 d‟agost 

del 2008.  

 

El nou reglament respon a tres finalitats: adaptar el Consell de Cooperació a la nova 

normativa sobre participació ciutadana. En segon lloc, es pretén constituir un Consell més acord 

amb la realitat social actual, de forma que sigui un reflex de la diversitat d‟agents socials d‟avui 

en dia; augmentant la representativitat dels actors i entitats implicades en la cooperació 

internacional a la nostra ciutat;  i per últim, facilitar una major operativitat i agilitat en el seu 

funcionament. 

 

Entren a formar part del Consell, el Consell d‟Associacions, els Consells de Cooperació dels 

Districtes, els col·legis professionals, les universitats, els sindicats, les associacions 

d‟immigrants i el Consell de la Joventut de Barcelona. Per tant, està cada vegada més 

representada tota la varietat associativa de Barcelona que actua des de múltiples plataformes i 

això reforça el què pretén aconseguir el Consell: oferir canals de participació social per treballar 

conjuntament per la solidaritat, la cooperació i la pau, temes  que impliquen a tota la ciutat.  

 

L‟Alcalde dóna també la benvinguda als representants  de les entitats no federades que passaran 

a formar part del Consell si així ho acorda el Ple en aquesta sessió. Aquestes entitats són: 

Pallassos sense Fronteres, Conductors Solidaris, Avalon, GRAIN i Global Play. 

 

L‟escenari en el que es realitza aquest Consell, és un escenari, inèdit. Mai abans s‟havia realitzat 

un Consell Municipal al Castell de Montjuïc i molt menys un Consell de Solidaritat  Cooperació 

Internacional i Pau. L‟alcalde felicita per l‟elecció d‟aquest espai carregat de simbolisme. Al 

mes de maig els ciutadans i ciutadanes de Barcelona van iniciar un nou camí en la utilització 

d‟aquest equipament municipal amb molta història, però sobre el que es vol construir futur,  

convertint-lo en un dels emblemes de l‟aposta de la ciutat per construir condicions de  pau i 

treballar per  la solidaritat i la cooperació internacional. 

 

L‟Alcalde agraeix  l‟esforç  que s‟ha fet per arribar a la realització  d‟aquest  Consell i el treball 

que, ben segur, es desenvoluparà  en el futur dins del marc del nou Pla Director de Cooperació. 

 

El President dóna la paraula al Primer tinent d‟Alcalde, Il·lm. Sr. Carles Martí a qui delega les 

funcions de President. 

 

2. Proposta de  nomenament dels representants de les entitats no federades. 

 

El Sr. Carles Martí inicia el procés de constitució formal del plenari del Consell. Comença amb 

la presentació de les entitats no federades que es proposen per formar part del Consell de 

Cooperació.  

 

S‟eleva al plenari la proposta de nomenar a les següents entitats no federades com a membres 

del Consell: 

 

 Pallassos sense fronteres, és una ONG d‟àmbit internacional i de caràcter humanitari creada 

per un col·lectiu procedent del món de les arts escèniques. Té dos objectius: millorar la situació 

psicològica de les poblacions als camps de refugiats, zones en conflicte o exclusió social, i 

també fa tasques de sensibilització i promoció de la solidaritat a la societat. 
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Conductors solidaris de Catalunya. ONG  que té com a objectiu el transport d‟ajuda 

humanitària a zones en conflicte. Ofereix la planificació logística necessària per tal que el 

material es lliuri directament al col·legi, hospital, orfenat, associació o entitat que l‟hagi 

sol·licitat. 

 

Avalon, és una organització sense ànim de lucre que vol ser un òrgan de suport per afavorir el 

creixement de les petites i mitjanes entitats de Catalunya. Fan tasques d‟assessorament, 

formació i d‟intercanvi d‟experiències i bones pràctiques entre les ONG‟s.  

 

GRAIN,  entitat que promou el maneig i ús sostenible de la biodiversitat agrícola basat en el 

control sobre els recursos genètics i el coneixement tradicional de l‟agricultura. 

 

Global Play,  és una ONG que va iniciar la seva activitat el 2005 amb el desig d‟incrementar la 

assistència escolar dels nens i nenes dels països en desenvolupament a través de programes 

escolars associats a la pràctica de l‟esport, la lectura i el joc. 

 

Es procedeix a la votació.  S’aprova per unanimitat i amb recolzament absolut del conjunt 

del plenari del Consell i es dóna la benvinguda als representants de les entitats no federades. 

 

3. Proposta de nomenament de la Vicepresidència del Consell. 

 

El Sr. Carles Martí cedeix la paraula al President de la FCONGD, Sr. Eduard  Ibáñez que fins 

ara ha estat vicepresident del Consell per tal que faci la seva proposta. 

 

El Sr. Eduard Ibáñez s‟ofereix per continuar fent les funcions de vicepresident si ningú 

presenta cap altra proposta. 

 

Es procedeix a efectuar la votació. 

 

El ple aprova per unanimitat la reelecció,  com a vicepresident del CMCID, del President de 

la Federació d‟ONG per al desenvolupament, el Sr. Eduard Ibáñez. 

 

4. Proposta  de nomenament  dels membres de la Permanent 

 

Per finalitzar amb la formalització del Consell el Sr. Carles Martí presenta al plenari la 

proposta de constitució de la Comissió Permanent: 

 

- Com  a President, per delegació de l‟Alcalde de Barcelona, ell mateix.  

- Com a Vicepresident:l Sr. Eduard Ibáñez Pulido 

- Comissionat/da de l’Alcaldia de Barcelona Solidària: Sr. Daniel Cando Cando 

- Director/a de Solidaritat i Cooperació Internacional:Sr. Manel Vila Motllo 

- Representant de la FCONGD: Sr. Eduard Ibáñez Pulido i el Sr. Jordi  Garrell 

Casanoves 

- Coma a  representant de la FCONG- Pau:  Sr. Arnau Gòmez  Ferrer 

- Representant de la FCONG-DDHH:  Sr. Xavier Guerrero Fernández 

- Experts/es: la Sra. Gabriela Serra i Frediani i el  Sr. Alfons Sancho i Vendrell  

- Representant d’entitats no federades: els representants que designin les ONG‟s 

no federades que acaben de ser nomenades. 

- Representant del CJB: Sra.  Maria Casellas i Rocabert 

- Tècnics/ques municipals, la  Sra. Rosa  Bada i Jaime, i el Sr. Toni Pujol i Vidal 

- Com a  Secretari/ària del Consell, la Sra. Pilar Riesco Mangas   
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Es procedeix a la votació.  

 

El plenari aprova per unanimitat la proposta de constitució de la Comissió Permanent. 

 

Conclou així la constitució del Consell de Cooperació Internacional per el Desenvolupament 

d‟acord amb el nou reglament de funcionament intern.   

  

5. Aprovació de l'acta del Plenari de 8 de juliol del 2008 

 

Donada per rebuda, llegida i sense cap esmena es procedeix a l‟aprovació de l‟acta de la sessió 

plenària del 8 de juliol del 2008. 

 

6. Informar del Pla Director de Solidaritat, Cooperació i Pau 2009-2012. 

 

L‟alcalde reprèn la Presidència i cedeix la paraula al Comissionat de l‟Alcaldia de Barcelona 

Solidària, Sr. Daniel Cando, que presenta al plenari la proposta del Pla Director de Solidaritat, 

Cooperació i Pau 2009-2012 

 

El Pla director és fruït del procés de participació iniciat al maig del 2008  i fruit de la implicació  de 

moltes entitats i professionals. El Comissionat  agraeix especialment la participació molt activa de 

la  Sra. Gabriela Serra, que ha actuat com experta, del Sr. Alex Masllorens, del Sr. Xavier Latorre,  

del  Sr. Xavier Bartolli  i del Sr. Eduard Ibáñez, President de la FCONGD, pel seu esforç continuat 

per promoure el consens. També agraeix l‟interès de les gairebé 200 entitats que  han estat presents 

en el procés d‟elaboració, i als tècnics municipals de l‟Ajuntament per el seu treball en l‟àrea de 

cooperació. 

 

La memòria participativa és el reflex de l‟àmplia implicació de tots els agents amb les dificultats 

que això ha suposat per arribar a la síntesi necessària per aconseguir la qualitat del Pla director que 

es presenta. 

 

Amb aquest Pla director, l‟administració assumeix la responsabilitat d‟elaborar polítiques 

públiques  en l‟àmbit de la cooperació internacional, reconeixent, així, explícitament el dret dels 

pobles al seu desenvolupament per la qual cosa és necessària la tasca de la societat civil, però 

també el compromís públic de foment i reconeixement d‟aquest dret. 

 

El Pla director (2009-2012) dóna continuïtat al Pla director 2006-2008 i referma l‟aposta de 

l‟Ajuntament per una ciutat solidària d‟acord  amb  referències internacionals,  línees d‟actuacions i 

processos guia que ja es van definir en el 2006.  Els tres anys d‟execució del Pla anterior i la seva 

avaluació ens ha aportat experiències i bones pràctiques en cooperació que s‟han de mantenir, però 

també ens han mostrat deficiències que cal corregir. 

 

El nou Pla director estableix un marc de referència més precís i assumeix com a pròpies les 

declaracions internacionals en temes de cooperació per al desenvolupament. 

 

S‟ha inclòs d‟una forma molt més explícita la fita d‟implantar un model d‟educació per al 

desenvolupament a la ciutat de Barcelona. Aquesta ha estat una de les aportacions més valuoses de 

la FCONG aprofitant el treball previ de reflexió que les entitats han realitzat i recollit en la 

publicació del document “L’Educació per al desenvolupament: una estratègia imprescindible 

(Octubre, 2007).” 

 

S‟ha acordat també, a petició de la Direcció de medi ambient,  incorporar l‟agenda 21 com a marc 

de referència per a les accions de cooperació. 
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Es detalla en el nou Pla l‟especificitat de la cooperació municipalsita de l‟Ajuntament de Barcelona 

que té la voluntat de fer cooperació complementant  altres accions de cooperació i  les polítiques de  

desenvolupament local de les ciutats amb les que es fa cooperació. Per això, es dedica un capítol a 

la cooperació ciutat-ciutat, cooperació que implica establir relacions directes amb les ciutats no 

només  a nivell polític sinó també d‟intercanvis tècnics que enriqueixin i ajuden a avançar a les 

ciutats. 

 

Destacar que dins d‟aquest marc  de cooperació municipalista,  l‟Ajuntament  treballa en 34 xarxes 

internacionals i implica a 21 departaments o serveis de l‟administració.  Per tant,  Barcelona en tant 

que municipi, aposta també per transferir  una manera de fer política municipal amb la complicitat i 

la complementarietat de la societat civil. 

 

El Pla estableix  uns objectius  estratègics en coherència amb els del Pla anterior, i n‟afegeix també 

de nous, com ara el d’augmentar les capacitats dels i les agents de cooperació públics i privats per 

al desenvolupament, recolzant la formació i la capacitació.   

 

A petició de la FCONG,  s‟han  incorporat,  per primera vegada els indicadors d‟avaluació que ens 

permetran conèixer el grau de compliment dels compromisos del Pla director en el moment de la 

seva valoració. 

 

Finalment, s‟han recollit una sèrie de compromisos de l‟Ajuntament, entre els que es destaca 

augmentar els fons destinats a la cooperació internacional per al desenvolupament fins a assolir el 

0,7 per cent del pressupost de l‟Ajuntament a l‟any 2012. Això suposa duplicar els fons que es 

dedicaran  a la  cooperació internacional, com ja va anunciar l‟Alcalde en la roda de premsa, fent 

èmfasi en que precisament en moments de crisi i dificultat és quan es fa més necessari apostar per 

les polítiques socials i entenent que la cooperació és una política social internacional. Aquest esforç 

és una mostra més de la vocació de la ciutat de Barcelona amb la solidaritat i la cooperació al 

desenvolupament. 

 

El president obre el torn de paraules. 

 

El Sr. Ibáñez vol expressar breument la postura de la FCONGD i inicia la seva intervenció 

felicitant a tots els participants per la disposició pel  diàleg, per les aportacions de gran valor i 

l‟esforç de consens. Pensen que el nou Pla director, millora substancialment l‟anterior, i és un bon 

marc general per orientar la política municipal dels següents anys, ja que té en compte el context 

internacional, la situació dels països més pobres, defineix l‟especificitat de la cooperació de 

l‟Ajuntament de Barcelona, i hi ha un compromís d‟incrementar el pressupost de l‟Ajuntament 

dedicat a la cooperació internacional malgrat el moment de crisi marcant com horitzó el 0.7 del 

total del pressupost municipal. 

 

Vol fer un exprés agraïment al Sr. Daniel Cando per l‟escolta i acceptació de les diferents 

aportacions així com pel foment del consens en tot moment. Mostra d‟això són les esmenes 

conjuntes que es troben entre la documentació de treball d‟aquesta sessió. 

 

Tot i aquestes esmenes, la FCONGD vol expressar el seu suport al Pla director, i el seu compromís 

en el seguiment de la seva execució; en conseqüència demana al plenari del Consell que informi 

favorablement per la seva aprovació. 

 

No obstant això, també s‟ha de dir que no s‟han inclòs totes les aportacions fetes des de la 

FCONGD. Ens hauria agradat que s‟incorporés amb més concreció l‟enfocament  dels drets 

humans, que s‟hagués determinat una priorització dels objectius estratègics, que contemplés més 

indicadors de qualitat i una major regulació de les diferents modalitats de cooperació. Tasca que 

possiblement s‟ha d„entomar des del Consell. Es demanava que s‟incrementés el mínim del 
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percentatge del  pressupost destinat als actors privats, ONG‟s o no, que han demostrat durant els 

darrers anys la seva experiència i el seu compromís amb la cooperació.  

 

En quan al procés participatiu,  i des d‟una posició d‟autocrítica, la FCONG considera que cal fer 

una revisió del procediment  i utilitzar una metodologia més àgil, que permeti discussions més 

tècniques. Comentari que es fa amb l‟objectiu de millorar els canals de participació dins del 

Consell o d‟altres espais que s‟acordin per fer el seguiment del compliment del Pla director i/o 

crear instruments o documents que ens permetin orientar o rectificar deficiències detectades.  

 

En qualsevol cas, la FCONGD s‟ofereix per continuar treballant de forma conjunta amb 

l‟Administració,  facilitar l‟execució del Pla que es presenta i al que es dóna suport ja que, malgrat 

tot, considera que és una bon Pla i suposa un avanç important respecte l‟anterior. 

 

Seguidament, pren la paraula el regidor  Sr. Ricard Martínez, que assenyala que després de tot el 

procés de la creació del Pla director disposem d‟una bona eina que ens permetrà treballar en l‟àmbit  

de la cooperació i que nosaltres voldrien que fos també,  juntament amb altres elements de la ciutat,  

altres plans estratègics i normatives i inclús amb altres recursos més immaterials, com ara la 

capacitat de liderar processos, una referència en l‟àmbit de la cooperació i la promoció de la pau en 

la zona  de la mediterrània, propera i llunyana. Com sabeu, Barcelona ostenta la capitalitat de la   

Unió Euromediterrània, és en aquest context de reconeixement de la capacitat de  lideratge de la 

ciutat que ve impulsat per la confiança que la gent té en una Barcelona que està a cavall entre la 

vitalitat econòmica, la investigació, la innovació, el reconeixement territorial, però  també  en  la 

capacitat d‟impulsar processos, com ha demostrat en moltes ocasions  com ara en l‟organització de 

la  Conferència de Ciutats Dividides, que  ens porta a iniciar una línea de treball en la que hi hagi 

des d‟observació internacional, a missions de pau i activitats que aprofundeixin en el diàleg  i  

aportin  innovació i vies de resolució dels conflictes que apareixen en la mediterrània. Per tant, 

tenim una nova eina que es fa des de la ciutat però que té voluntat global, voluntat que s‟ha de 

traduir en la coordinació  amb l‟ACCD de la Generalitat i la resta d‟operadors, públics i privats, de 

la ciutat. Així, aconseguirem el que tots volem: que es faci una bona feina, que serveixi al conjunt i 

que aporti un gra de sorra en la millora en la mediterrània. 

 

La Sra. Vila dóna la benvinguda als nous membres del Consell i en especial a aquells que 

representen als nous ciutadans de Barcelona, que han vingut d‟altres països i que poden aportar  

moltes idees sobre com facilitar el desenvolupament dels seus països d‟origen. 

 

Reitera  els agraïments  als tècnics de l‟ajuntament per la seva tasca i a les entitats de la societat 

civil per la seva participació, que és la que dóna sentit i valor a aquest Pla. El nou Pla director, 

sobre el que espera s‟informi favorablement, està en la línea d‟aportar  respostes globals a 

problemes globals: donar resposta a la crisi alimentària mundial, afrontar la  crisi financera que 

afecta especialment als països més desfavorits, però també, a les ONG‟s que depenen del suport 

econòmic de particulars, institucions i empreses. Per tant,  des de l‟oposició es demanarà a l‟equip 

de govern de l‟ajuntament  que doni suport  i encoratgi a les ONG‟s en la seva feina. El Pla director 

té en compte també el canvi climàtic i els problemes derivats per la manca de democràcia en 

determinats països.  Per part de l‟Ajuntament de Barcelona és important que la nostra experiència 

en democràcia influeixi en el bon govern i la bona gestió, a través de la cooperació directa, dels  

països i ciutats  que no estan en tan bona situació com nosaltres.  

 

Pren la paraula la Sra. Gabriela Serra. Creu que la realització del Pla director és la part més fàcil de 

la feina, tot i que de vegades hagi estat feixuga, difícil i amb moments contradictoris. Hem fet la 

part del discurs i principis que necessitem, ara s‟ha d‟harmonitzar i organitzar tots. Això té la seva 

dificultat tenint en compte que estem en una societat plural amb entitats i ONG‟s amb diferents 

posicions i objectius. Ara ja tenim el resultat, el document del Pla director que tot i que té algunes 

limitacions, espera que tingui el vot favorable del plenari del Consell. Però amb això no és 
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suficient, ara comença la dura tasca de posar en pràctica amb coherència, transparència i qualitat i 

veure com, en última instància, del discurs, del document, dels principis i dels acords fem accions 

transformadores. Aquest és el repte, un  repte que ha d‟assumir el Consell de Cooperació. 

 

Creu que aniríem malament si no tornem a parlar del Pla director fins al  2011 o al 2010 ja que el 

Pla director s‟aprova en un moment de crisi  i  no sabem cap a on ens portarà aquesta situació,  per 

tant,  tot i que el Pla ens ha de servir per acompanyar les accions de cooperació durant els propers 

quatre anys, en un moment donat també ens pot limitar . És necessària,  llavors,  la continua 

revisió, els plans anuals, estar al dia i en activitat constant. El discurs per el discurs només té la  

base del paper que l‟aguanta. El discurs que transforma és el que tots i totes volem. 

 

L‟Alcalde dóna la paraula al  Comissionat d‟Alcaldia de Barcelona Solidària . El Sr. Daniel Cando 

explica la proposta d‟esmenes conjunta amb la  FCONGD.  Donat que les esmenes corregeixen el 

text del Pla director presentant s‟hauria de sotmetre a votació tant el Pla director com la 

incorporació o no de les esmenes. Aquestes són: 

 
“CAPÍTOL 4 

 

1) NOVA REDACCIÓ DE L‟OBJECTIU ESPECÍFIC 2.5 (subratllat i cursiva) 

 

Objectiu específic 2.5. Augmentar la capacitat i l‟autonomia de les dones, reconèixer, visibilitzar i 

promoure el seu empoderament, subjectiu, col·lectiu i d’incidència política i la seva participació 

equitativa, real i efectiva en els processos de desenvolupament humà. 

 

2) NOU OBJECTIU ESPECÍFIC 2.7  

 

Objectiu específic 2.7. Promoure la sobirania alimentària, entesa com el dret d‟accés de forma 

regular a una alimentació adequada i als mitjans per produir-la. 

 

3) NOVA REDACCIÓ DE L‟OBJECTIU ESPECÍFIC 4.2 (subratllat i cursiva) 

 

Objectiu específic 4.2. Promoure l‟educació per la pau, la solidaritat i el desenvolupament, així com 

la formació i la capacitació dels actors de la cooperació en favor d’aquests objectius.  

 

4) NOVA REDACCIÓ DEL PARÀGRAF SEGON DE L‟APARTAT 4.5 (“INDICADORS DE 

QUALITAT”) (subratllat i cursiva) 

 

- Destinar com a mínim el 30% dels recursos totals assignats a l‟objectiu estratègic Augmentar les 

capacitats humanes i socials. I per a cada un dels objectius específics vinculats a aquest objectiu, es 

destinarà com a mínim d‟un 3% dels recursos totals del Pla Director, excepte l’objectiu estratègic 

2.5, al qual es destinarà un mínim del 5% dels recursos totals, 

 

5) NOVA REDACCIÓ DEL PARÀGRAF DESÈ (PENÚLTIM) DE L‟APARTAT 4.5 

(“INDICADORS DE QUALITAT”) (subratllat i cursiva) 

 

- Destinar com a mínim el 10 % dels recursos totals a la cooperació concertada a iniciativa 

municipal concertada amb d’altres actors. “ 

 

El Sr. Daniel Cando afegeix dos comentaris:  

 

- Que tenim un bon Pla director, un bon acord, i la prova d‟això és que ningú està satisfet del 

tot.  

- L‟altre qüestió és que al Pla director li falten moltes coses, completar-lo serà tasca del 

Consell Municipal de cooperació al que se li deixa molta feina per fer. 
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L‟alcalde sotmet a votació del plenari la proposta d‟ informar  favorablement sobre el  Pla director 

de solidaritat, cooperació i pau 2009-2012. 
 

S’aprova per unanimitat. 

 

L‟alcalde assenyala  que el Pla director continuarà tramitació per a la seva aprovació per part del 

Consell Municipal i felicita a tots per la feina ben feta. 

 

7. Informar del Pla de Treball 2009 de la Direcció de Solidaritat i Cooperació Internacional. 

 

L‟Alcalde cedeix la paraula al Director de cooperació, el Sr. Manel Vila, qui presenta el Pla de 

treball del 2009.  

 

Inici l‟exposició fem dos comentaris previs: 

 

- Que el pla de treball de la direcció de cooperació  serà l‟última vegada que es presenta en el 

format actual i assumeix el compromís de que en anys successius el plantejament  del pla 

anual es farà seguint  els objectius estratègics i específics del Pla director. Entenem que el  

pla anual de cooperació ha de lligar i ser una conseqüència del Pla director 2009-2012. 

No s‟ha fet així en l‟actual perquè, tot i que esperaven la seva aprovació, aquesta encara no 

s‟ha realitzat.  

- L‟any passant el plenari va demanar que en el pla de treball s‟especifiqués la dotació 

pressupostària de cada epígraf. En el pla de treball del 2009 no s‟ha fet donat que el marc 

pressupostari no estarà aprovat per el Consell Municipal fins a finals de gener. 

En qualsevol cas, es manté el compromís de fer-ho d‟ara en endavant. 

 

Es presenta, per tant, un pla de treball amb 118 actuacions previstes per el 2009. 

 

El Sr. Manel Vila destaca els següents aspectes del pla de treball: 

 

- Assumpció per part de la Direcció del  objectius del PAM. (2008-2011): 

o Objectiu nº 1: Impulsar la cooperació al desenvolupament dels diferents agents i 

moviment associatiu de cooperació de la Ciutat, donant suport a la xarxa solidària 

de Barcelona. 

o Objectiu nº 2: Promoure la col·laboració amb les autoritats locals dels països del 

Sud, donant suport als governs democràtics, promovent el desenvolupament local i 

la ciutadania activa. 

o Objectiu nº. 3: Promoure la sensibilització ciutadana envers la cooperació, la 

solidaritat i la cultura de la pau com un deure democràtic. 

o Objectiu nº. 4: Impulsar la coordinació entre les polítiques de cooperació i 

immigració. 

 

- Els vuits eixos que marcaran el Pla de treball 2009: 

 

o L‟enfortiment de la cooperació directa implicant, com fins ara, les diferents àrees 

de l‟Ajuntament. Darrerament s‟ha presentat una mesura de governs amb la 

priorització de les 6 ciutats per la cooperació al desenvolupament. Vint 

departaments municipals estan darrera aquest compromís. Al 2009 s‟afegeixen dos 

departaments més. En aquest sentit, es marcaran prioritats en la realització 
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d‟accions que abastin tota la legislatura, és a dir, projectes a llarg termini que 

garanteixin uns resultats sostenibles. 

o Actualització i millora de les bases del Programa Barcelona Solidària. Adaptació  

de les bases en aquells aspectes que tenen a veure, principalment amb l‟adequació 

al nou Pla Director 2009-2012 així com altres modificacions de caire jurídico-

administratiu. Un altre aspecte que es vol recollir a les bases és un nou 

plantejament de l‟educació pel desenvolupament, especificat en els requeriments 

dels projectes, les característiques que té aquesta modalitat i els criteris 

d‟avaluació, entre d‟altres.  Igualment, es realitzarà un seguiment dels programes 

plurianuals aprovats en cada convocatòria. 

o La projecció internacional. Es continuarà fomentant les relacions amb organismes 

multilaterals i xarxes internacionals. En concret amb el sistema de Nacions Unides 

i la Unió Europea. 

o L‟impuls al Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament. Establir  un pla 

de treball i una organització que permeti  al Consell ser un òrgan de  participació 

dinàmic, eficaç i proactiu en la incidència de les polítiques municipals en matèria 

de solidaritat, cooperació internacional i pau. 

o La col·laboració amb les Federacions Catalanes d‟ONG‟s. Es vol potenciar la 

col·laboració entre l‟Ajuntament i les federacions d‟ONG‟s, a través del conveni i 

d‟altres formes de treball conjunt, així com amb d‟altres entitats del teixit 

associatiu de la ciutat, per tal de col·laborar en diferents projectes i iniciatives que 

es portin a terme des de la Direcció de Cooperació Internacional. Igualment, 

considerem que l‟equipament municipal “La Casa del Món”, i seu de les 

federacions,  ha de tenir un paper fonamental com a punt central d‟informació 

ciutadana amb tot allò que té a veure amb el món de la cooperació. 

o Educació per al  Desenvolupament. Enfortir l‟associacionisme a la ciutat de 

Barcelona  a partir de la creació de xarxes de col·laboració entre les entitats, en una 

relació de complementarietat de les actuacions i sumar esforços per tal de millorar 

l‟impacta i la solidesa de les actuacions. 

L‟educació en general és determinant per assolir transformacions socials i ha de ser 

una eina de sensibilització, d‟implicació social i facilitadora d‟estratègies per lluitar 

contra la pobresa, les desigualtats i les discriminacions. L‟EPD s‟hauria 

d‟estructurar en un procés rigorós, a llarg termini, sumant sinèrgies, buscant la 

implicació del professorat i incidint en les polítiques educatives públiques, així 

com de tots els agents ciutadans que conformen la ciutat educadora.  

Al llarg del 2009 iniciarem un procés juntament amb tots els agents ciutadans 

implicats en l‟educació pel desenvolupament (Federació Catalana d‟ONGD,  altres 

entitats i associacions, escoles i agents educatius diversos, tècnics municipals, 

districtes etc.) per tal d‟elaborar un pla d‟EPD a Barcelona, aprofitant xarxes i 

plataformes existents i buscant l‟especificitat de Barcelona. 

També es pretén crear l‟espai d‟intercanvi, es crearan tertúlies–cafè , com espai per 

compartir i presentar les experiències de cooperació en la ciutat de Barcelona. 

o Inici de les  activitats al Centre de la Pau al Castell de Montjuic. Un cop 

començades les obres de rehabilitació de les sales del castell es realitzaran a la 

ciutat seminaris sobre l‟acció humanitària i processos de pau en col·laboració amb 

NNUU. El Centre de la Pau esdevindrà un nou espai a la ciutat a disposició de les 

entitats. 

o Difusió de les accions i activitats. Caldrà crear instruments per una major difusió i 

explicació a la ciutadania de les accions que en matèria de cooperació internacional 

realitza la ciutat de Barcelona. Difondre en una publicació les bones pràctiques en 

projectes de cooperació i solidaritat en els darrers 15 anys d‟actuació. 
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- S‟especifiquen també tots els programes plurianual que es portaran a terme durant  el 2009, 

els  quals, excepte Palestina i Mauritània, s‟executen a Amèrica llatina.  

També es fa una relació dels projectes anuals de cooperació i de sensibilització que 

s‟executaran al 2009. 

 

- La recent mesura de govern concreta sis ciutats prioritàries per a la cooperació internacional de 

l‟Ajuntament de Barcelona . Tot i que entenem que és tota la ciutat la que s‟hauria d‟implicar  

en la cooperació amb les ciutats prioritàries. Aquestes són:  

 Zona Mediterrània: Gaza i la regió de Tànger. 

 Àfrica: Maputo i Niamei. 

 Amèrica Central: San Salvador i la seva àrea metropolitana. 

 Amèrica del Sud: Medellín. 

 

S‟obre el torn de paraules: 

 

El Sr. Julià Castellà, representant del col·legi de periodistes,  pregunta si l‟acció d‟informació  

sobre les acciones de cooperació està destinada al que fa l‟Ajuntament o també inclou les activitats 

de les diferents ONG‟s, ja que pensa que és necessari el recolzament en aquest sentit. 

 

El Sr. Manel Vila respon que la Direcció de cooperació està encantada de poder fer difusió de tot 

allò que es fa a la ciutat de Barcelona i no només del que impulsa l‟Ajuntament. No obstant això,  

el que s‟ha previst per el 2009, és fer un anàlisi de l‟estat de la qüestió i planificar una estratègia 

per fer visible el que s‟està realitzant en cooperació internacional, solidaritat i pau a la ciutat. 

 

8. Bases de la convocatòria pública de subvencions del Programa Barcelona Solidària de 

l’any 2009. 

 

La proposta que planteja el Director de cooperació internacional és que el text de bases del 2009 

sigui el mateix que el del 2008 amb les  mínimes modificacions possibles, incorporant els objectius 

del nou Pla director, de forma que no s‟enredereixi el procés de la convocatòria de subvencions.  

Per altra banda, cal iniciar paral·lelament un procés d‟adaptació i reelaboració  de les bases de les 

convocatòries futures, que ha de ser fruït d‟un treball rigorós de revisió, una vegada aprovat el Pla 

director per el Consell Municipal a finals de gener. 

 

La FCONGD mostra el seu acord amb la proposta. 

 

El plenari  informa favorablement sobre els criteris generals de la normativa de subvencions del 

Programa Barcelona Solidària  2009. 

 

9. Creació d’una comissió per l’elaboració del Pla de Treball del Consell Municipal de 

Cooperació 2009-2012. 

 

El Sr. Manel Vila proposa la creació d‟una comissió per realitzar el pla de treball del propi Consell, 

d‟acord amb el nou reglament. Entenem que aquest grup ha de ser d‟un nombre menor que el de la 

permanent, en total de  5-6 persones. 

 

La direcció també proposa crear dos comissions de treball: 

- Grup de treball de les bases de la convocatòria de les subvencions 2010-2012 

- Grup de treball d‟educació per al desenvolupament. 

 

Els tres grups de treball rendiran comptes a la comissió permanent del Consell. 
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Qui estigui interessat en formar part d‟aquest grups de treball ha de comunicar-ho a la Secretària 

del Consell. 

 

Es sotmet a votació del plenari la proposta. 

 

S’aprova per unanimitat la creació de la comissió per realitzar el pla de treball 2009-2012 del 

Consell. 

 

10.   Nomenar representant del Consell Municipal de Cooperació Internacional al 

Desenvolupament al Consell de Ciutat. 

 

L‟Alcalde cedeix la paraula al Comissionat de Barcelona Solidària per procedir a l‟elecció del 

representen del Consell de Cooperació al Consell de Ciutat.  El Sr. Daniel Cando dóna veu a les 

entitats per tal que facin la seva proposta. 

 

Pren la paraula el Sr. Eduard Ibáñez, president de la FCONGD, que expressa la seva 

disponibilitat  per continuar la representació si no hi ha cap altra proposta.  

 

Demana en qualsevol cas que el Consell de Cooperació defineixi el rol que ha de jugar en el 

Consell de Ciutat. 

 

S‟acorda que el Sr. Eduard Ibáñez continuarà com representant del Consell de Cooperació al 

Consell de Ciutat. 

 

11.  Calendari de reunions plenàries i permanents. 

 

El Sr. Daniel Cando informa del calendari de reunions  previst al 2009: 

 

a. Sessions plenàries ordinàries del 2009:  

  Juny, dimarts 16 a les 18:00 h 

  Desembre, dimarts 1 a les 18.00 h 

 

b. Sessions de la permanent:  

  Gener, dimarts 27 a les 16:00 h 

  Març, dimarts 24  a les 16:00 h 

  Maig, dimarts 26  a les 16:00 h  

  Octubre, dimarts 20 a les 16:00 h 

 

Recorda també que  aquestes són les sessions ordinàries que marca el reglament, però que es poden 

convocar d‟altres extraordinàries, quan es consideri pertinent. 

 

Pren la paraula el Sr. Manel Vila per comunicar que al plenari del juny s‟informarà de les bases de 

la convocatòria pel període 2010-2012. Per tant, resten sis  mesos per davant per realitzar les 

propostes de millores que s‟escaiguin a les bases vigents.    

 

12.  Altres temes. 

 

El Sr. Daniel Cando demana la paraula per anunciar que el dia 31 de gener causarà baixa com a 

treballador a l‟Ajuntament de Barcelona i que l‟1 de febrer començarà a treballar en el Fòrum de 

les Cultures a proposta de l‟alcalde. Expressa la seva disponibilitat per seguir col·laborant amb  

tothom en allò que sigui necessari. 
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L‟Alcalde demana que consti en acta l‟agraïment al Daniel Cando per la  feina realitzada com a 

Comissionat d‟Alcaldia de Barcelona Solidària, però també pel treball que ha desenvolupat durant 

molts anys per aquesta ciutat. 

 

13.  Cloenda. 

 

L‟Alcalde felicita a tothom pel treball realitzat i anima a les entitats del Consell a participar 

activament i aprofitar aquest espai de diàleg, més enllà de d‟assistència a les sessions plenàries,   

formant part dels grups de treball. 

  

El Pla director que ara s‟acaba ha estat un magnífic Pla director, que ha servit per vertebrar i 

establir  les línees d‟actuació de la cooperació internacional, i així ho recorda durant el breu temps 

que va ser Regidor de l‟àrea de cooperació, on per l‟altra banda, va aprendre molt.    

 

Avui s‟ha pres una gran decisió, que és informar favorablement del nou Pla director, a ell li 

correspon ara la responsabilitat de fer la proposta al Consell Plenari i sotmetre‟l a votació  per la 

seva aprovació i  incorporar-la com una acció de govern. 

 

L‟aposta que avui es fa, amb el Pla Director 2009-2012,  no és una aposta menor, ja que implica 

importants compromisos com el d‟augmentar els fons destinats a cooperació internacional fins a 

assolir el  0.7 % del pressupost de l‟Ajuntament. Però també és veritat que és el que hem de fer i ho 

fem convençuts perquè té molt a veure amb com és aquesta ciutat i respon al seu caràcter especial. 

Aquesta decisió  és coherent amb la manera de ser i els  sentiments de la  ciutat i ho fem segurs  des 

del punt de vista institucional,  però també  ens anima que comptem  amb una xarxa social molt 

important que es pren seriosament la feina que fa.  

 

Creiem en la cooperació amb ciutats del món que tenen molt més reptes que la nostra, i això ens 

dóna plena  motivació i reforça molts conceptes, com ara el de Barcelona Social i el de Barcelona 

Solidària, referent en cooperació  

 

 És una ciutat en la que hi ha molta gent i moltes entitats que treballen en l‟àmbit de la  cooperació 

internacional, la  solidaritat i la pau. Per tant, prenen la decisió, tot i que la conjuntura sigui dolenta, 

perquè la cooperació internacional és una de les polítiques centrals, que està en el cor de 

l‟estratègia global de ciutat. Estem parlant de blindar polítiques i actuacions prioritàries  de 

l‟Ajuntament de Barcelona. Segurament ens calen més esforços per a fer conscients als 

ciutadans/es de que és així,  que és necessari,  i que el que es fa en cooperació  és uns dels motius 

d‟orgull i un dels trets distintius de Barcelona. Pretenem  que es continuï fem encara amb més 

força,  tot i els moments difícils,  ja que és una aposta essencial, que cal i per això és fa.  

 

L‟Alcalde s‟acomiada donant les gràcies a tots els que han participat en  realització del Pla director 

i desitjant un Bon Nadal i bon 2009 als assistents. 

 

Documents de treball de la sessió 

 

 Pla director de cooperació Internacional, Solidaritat i Pau 2009-2012 

 

 Memòria participativa:  Pla director de cooperació Internacional, Solidaritat i Pau 

2009-2012 

 

 Document d‟esmenes conjuntes del Comissionat i la FCONGD  a l‟última versió de 

proposta de pla director de cooperació de l‟Ajuntament de Barcelona (2009-2012). 

 

 Pla de treball 2009. Barcelona Solidària: un compromís amb el món. 
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 Proposta de composició de la Permanent. 

 

 Calendari de reunions planàries i de la permanent del 2009 

 

 

 

No havent-hi altres assumptes per a tractar, l‟Alcalde de Barcelona  aixeca la sessió a les 20:00 h, 

agraint el treball i la participació de tothom.  

 

 

 

Pilar Riesco  

Secretària  

Vist-i-plau 

Carles Martí 

 

President  


