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A la Sala Lluís Companys, el dia 8 de juliol de 2008, es reuneix el Plenari del Consell 
Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament. 
 

1. Ordre del dia 
 

 Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió del Plenari  del 17 de gener del 2008 
 

 Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió del Plenari extraordinari del  19 de 
maig del 2008 
 

 Pla Director 2009-2012 
 

 Aprovació del document base.  
 

 Calendari del procés. 
 
 

 Altres temes. 
 
 
 

2. Assistents 
 

Presideix la sessió l'Im. Sr. Carles Martí. 
 
Hi concorren: 
 

- en representació dels grups polítics, l’Ima. Sra. Francina Vila (CiU), l’Im. Sr. 
Alberto Villagrasa (PP) i Ima. Sra. Carme Andrés (PSC), 

- en representació de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament 
(FCONGD), els Srs. Eduard Ibañez, Jordi Garrell i Emili Cardiel, i les Sres. Silvia 
Huerto i  Elisenda Real, 

- en representació de les entitats no federades, les Sres. Carmen Cabello i  Maruja 
Ruiz, 

- el Comissionat de l'Alcaldia de Barcelona Solidària,  Sr. Daniel Cando, 
- el Director de Solidaritat i Cooperació Internacional,  Sr. Manel Vila, 
- en representació de la Federació Catalana d’ONG per als Drets Humans,  Sr. 

Xavier Guerrero, 
- en representació del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Sra. 

Cristina Amenta, 
- en representació de l’Associació Consell de Cent,  Sr. Enric Truñó, 
- com a convidats/des,  Sra. Maria Caselles (CJB),  Sra. Marina Canals (Ass. 

Internacional de ciutats Educadores), Sra. Judit Rifà (Direcció  de solidaritat i 
cooperació Internacional), Sra. Pilar Bespín (Comissionat de l’Alcaldia de 
Barcelona solidària), Sr. Toni Royo (FCONGD),  i els Srs.  Xavier Latorre i Juan 
Antonio Cuenca. 

- com a secretària, Sra. Pilar Riesco 
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Excusen la seva assistència l’Ims. Srs. Joaquim Mestre (vicepresident segon) i Ricard 
Gomà (ICV-EUiA) i Ignasi Cardelús (PSC);  Sra. Rosa Bada (Drets Civils),  Srs. Manel 
Galindo (Relacions Institucionals) i Ramon Sanahuja (Direcció d’Immigració),  Sra. Mercè 
Gonzàlez Estevez (Direcció d’Immigració), Sra. Ma Lluïsa Carné (As. Catalana de 
Solidaritat amb Nicaragua de Nou Barris), Sra. Montserrat Benito (FCONGD), Sra. Carme 
Campdelacreu (FCONGD),  Sr Carles Requena (Pallassos sense Fronteres), Sra. Tica 
Font (FCONGP), Sra. Gabriela Serra (experta) i  Sr. Josep Bueno (Ass. Consell de Cent). 
 
 
Constatada l'existència de quòrum, el Sr. Martí obre la sessió a les divuit hores i trenta 
minuts. 
 

 
3. Desenvolupament 

 
El Sr. Martí passa a tractar els diferents punts de l’ordre del dia: 
 
        3.1 Aprovació de les actes 
 
S’aproven,sense cap esmena, les actes dels dos plenaris anteriors, la del 17 de gener del 
2008 i la del plenari extraordinari  del 19 de maig del 2008. 

 
  
3.2 Pla director 2009-2012 

 
3.2.1 Document base del pal Director. 

 
El Sr. Carles Martí fa la introducció de la sessió resumint l’objectiu de la mateixa: 
l’aprovació del  document base del pla director de cooperació 2009-2012 que servirà com 
guia en el debat sobre la definició del nou Pla director, així com del procés de participació 
establert mitjançant els  diferents talleres i espais de treball. Recorda que el procés 
continua amb la presentació del document en el Ple del Consell, per procedir  a aprovar-
lo definitivament abans d’elevar-lo als òrgans municipals competents. 
 
El Sr. Carles Martí cedeix la paraula al Comissionat de l’Alcaldia, Sr. Daniel Cando,  per 
la  presentació dels diferents documents de treball facilitats per la reunió.  
 
Els documents a analitzar  en la sessió son: el document base del pla director 2009-2012 
que servirà per centrar el debat en els diferents espais d’intercanvi, el  índex del nou pla 
director; i el calendari del procés tan d’avaluació del Pla director vigent 2006-2008 així 
com de l’aprovació del Pla 2009-20012, que està programada per mitjans de desembre. 
 
El Sr. Daniel Cando explicita el interès de la Comissió tècnica encarregada de  
l’elaboració del nou Pla director, d’incloure les aportacions  dels diferents participant i 
entintats. Fem especial  esment als documents  presentats per la FCDONGD, i que s’han 
lliurat als membres del ple com  documentació de treball. Cal remarcar que part de les 
aportacions de la FCONGD, de fet, ja estan incloses en el document base que es 



 
Consell Municipal de Cooperació 
Internacional per al Desenvolupament 
 
 
c/ Ciutat 11, principal. 
08002 Barcelona 
Telèfon 93 256 31 81 
Fax 93 402 75 03 
E-mail: consellcooperacio@bcn.cat 
 

5 

presenta, fins i tot, de forma extensa per facilitar la seva entesa i impulsar, el debat i el 
intercanvi  entre els participants. 

 
S’ha de tenir present, que el pla director ha de ser un document que reculli de forma 
sintètica i operativa les idees, les aportacions i els conceptes fonamentals sorgits al llarg 
dels diferents espais de debat i que la seva extensió hauria de ser similar a la del actual 
pla director. 
 
Es presenta també l’esquema de continguts que configurarà el document d’avaluació del 
pla director vigent, sobre el que la comissió ha començat a treballar i que es concretarà 
en les properes setmanes. Està previst que el nou de setembre es remeti el informe de 
valoració del Pla director 2006-2008 a les diferents entitats de cooperació, als  tècnics 
municipals i als experts. 
 
Seguidament es revisa el calendari del procés de participació i avaluació, clarificant que 
es plantejant dos  dates per la realització del mateix  taller per facilitar l’assistència del 
màxim nombre de persones i la dinàmica de participació, evitant que el grup sigui massa 
ampli.  
 
D’acord amb el calendari que es presenta, a principis de desembre,  es preveu la 
convocatòria del Ple del Consell Municipal amb l’objectiu d’aprovar el document definitiu 
del nou pla director de cooperació 2009-2012. 
 
Pren la paraula el Sr. Xavier Latorre, que com membre de l’equip impulsor de la creació 
del nou pla director, agraeix la participació de les diferents entitats que han respòs  al 
qüestionari, i en especial les reflexions recollides en els documents adjunts de la 
FCONGD.  El Sr. Xavier, seguint el discurs del Sr. Daniel Cando, assenyala  l’esforç de 
síntesi que s’ha realitzat en la redacció del document base, tot i incorporant valuoses 
aportacions com les sorgides en torn a  l’enfocament del drets,  

 
El Sr. Carles Martí indica la conveniència que s’enviïn els documents  de treball totes les 
entitats de la ciutat relacionades amb la cooperació, i no només a les que formen part del 
Consell Municipal, invitant-les a participar en la definició del nou pla director.  

 
S’inicia el torns de paraules. 
 
El Sr. Ibañez valora que el document base es una bona eina per dinamitzar intercanvi de 
propostes sobre el nou pla director. Com membre de la FCONG es congratula que els 
documents presentats per la federació  hagin estat considerants per la comissió tècnica i 
que els conceptes fonamentals s’hagin incorporats  al document base del pla. 
 
Seguidament realitza una sèrie d’observacions i aclariments: 
 

 Creu interessant que la avaluació que es realitzarà del Pla vigent 2006-2008, 
s’ampliï a anys enrere. Saber quin és el punt de partida i quina ha estat la 
trajectòria de la cooperació municipal de l’ajuntament ens ajudarà a saber cap a 
on anem. Tenir un anàlisi més ampli ens servirà per analitzar tendències i/o 
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detectar mancances en les línies de cooperació que poden ser corregides amb el 
nou pla. 

 Si com sembla s’accepta la proposta de la FCONGD d’incorporar l’enfocament de 
dret al nou pla director, aquest hauria de tenir incidència en la definició dels 
objectius estratègics, almenys pel que fa als drets econòmics i socials. El 
document base només fa menció, en l’apartat d’objectius,  al desenvolupament 
de capacitats. 

 Es troba a faltar, també en l’apartat dels objectius, una concreció de l’equitat de 
gènere i dels drets de les dones. 

 No està massa clara  la diferenciació entre principis transversals i objectius 
transversals en el document base. Si els principis exposats són merament 
informatius la FCONGD proposa unificar la denominació enquadrant-los en 
l’apartat genèric de objectius tranversals. 

 La FCONGD valora  molt positivament que es tingui en compte la necessitats 
d’explicitar  les normes de cooperació concertada. Qüestió que caldria ampliar als 
altres tipus de cooperació. En canvi no s’entén l’especial protagonisme que se li 
dona a la modalitat de cooperació multilateral donat que és una forma més de 
cooperació  i no hi veu el motius per els quals hagi de tenir un lloc destacat en el 
Pla director. 

 Demanen que s’especifiqui en el document base, o si més no es porti el tema als 
espais de debat, quin és el  paper de les altres àrees d’acció municipal en matèria 
de cooperació internacional per tal de garantir la coherència en les polítiques i 
actuacions de l’Ajuntament.  

 També convé que s’identifiqui quin és el paper específic i diferencial de 
l’Ajuntament de Barcelona en cooperació internacional, en relació a altres actors 
municipal o estatals. 

 
El Sr. Daniel Cando es mostra d’acord amb la proposta  de fer un esforç i plantejar 
l’escenari de futur de la cooperació internacional de l’Ajuntament de Barcelona sempre 
que això no ens faci perdre de vista el nostre objectiu  i vagi en detriment de l’anàlisi i 
propostes de millora  en el moment actual.  
 
Insisteix, per altra banda, en el fet que a proposta de la FCONGD, el document base ja 
inclou l’enfocament de drets. El Xavi Latorre ho corrobora aportant dos exemples: en 
l’apartat 3.1 Els valors i principis de la cooperació de l’Ajuntament de Barcelona i en 4.1 
Objectius estratègics sectorials. Respecte a l’avaluació de les accions de cooperació de 
l’ajuntament, tot i que l’anàlisi es centrarà en el període del pla director vigent, es farà 
també una contextualització en base als anys anteriors que s’inclourà en el document de 
diagnòstic. S’aclareix també que el nou Pla director no es crea partint de cero sinó que és 
fruït de la reflexió sobre l’experiència anterior i  de l’anàlisi del pla director vigent. 
 
Pel que fa a l’especificitat de la cooperació de l’ajuntament, el Sr. Daniel Cando, creu que 
quedarà reflectida en les conclusions del balanç de la cooperació municipal de Barcelona, 
que està pendent de realitzar-se. 
 
La menció específica a la cooperació multilateral en el document i  la diferenciació entre 
principis i objectius, s’expliquen per raons de continuïtat amb el pla director vigent, i, 
també,  de metodologia i argumentació en el text. És una qüestió de clarificació de 
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conceptes. Els principis  defineixen el marc de referència genèric, la filosofa de base, 
mentre que el objectius transversals expliciten els compromisos concrets del pla director. 
La definició i priorització del mateixos és una de les qüestions discutir en els tallers 
programats. 
 
Pren la paraula el Sr. Martínez, per remarcar que tenint en compte que estén d’un servei 
municipal  amb un pressupost de 8 milions d’euros, s’ha de reconèixer  l’esforç que s’està 
fem per definir, a través del pla director, allò que es vol fer i  com fer-ho. Tant de bo la 
resta de serveis de l’ajuntament tinguessin una definició clara de la seva planificació  i 
dels deus objectius. 
 
Fa una valoració positiva del document base del pla director i entenc que ha de ser 
suficientment flexible en els seus plantejaments com per adaptar-se a les dinàmiques 
socials actuals. Planteja com dificultat en la elaboració del pla  no disposar prèviament del 
balanç de la cooperació municipal dels últims anys i de l’avaluació del pla director vigent. 
 
El Sr. Carles Martí recorda que al  novembre hi haurà una reunió dels diferents grups 
polítics municipals per tractar el tema i que  el balanç de la cooperació de l’ajuntament 
restarà enllestit  a principis de setembre. 
 
Intervé el Sr. Toni Royo, per remarcar la importància de incloure en el pla director nous 
enfocament en matèria de cooperació i especialment l’enfocament de drets ja que vincula 
les acciones de cooperació a l’obligació per part dels actors de la cooperació a respectar 
o potenciar els drets dels beneficiaris de la cooperació, i aquestos passen a ser subjectes 
de drets, els empodera. L’enfocament és coherent amb l’esperit dels compromisos 
signats per l’Ajuntament de Barcelona i en concret amb la Carta de salvaguarda dels 
drets de la Ciutat signada per L’Ajuntament de Barcelona. Compromís  que ha de ser 
també un marc referencial del  pla director. 
 

3.2.1 Calendari del procés de valoració del Pla director 2006-2008 i de 
redacció del Pla director 2009-2012 

 
El Sr. Ibañez s’interessa per l’ordre del dia de la reunió de la permanent del Consell 
Municipal prevista al setembre i qüestiona que s’anomeni  document definitiu al document 
de treball del taller d’octubre i que hagi molt poc marge per l’estudi del mateix fins la 
reunió de la permanent del Consell.  
 
Es contestat  per el Sr. Carles Martí i el sr. Daniel Cando que clarifiquen els següent 
aspectes: 
 

- El document definitiu només serà aquell que aprovi  el plenari del Consell Municipal de 
cooperació.  La resta de documents fruit dels sis mesos de debat són de fet document 
provisionals  que recullen les diferents aportacions i que es poden denominar articulats, 
per evitar confusions. 
 

- Pel que fa a la reunió de  la permanent del consell Municipal es recorda que la data ja es 
va acordar al primer plenari del 2008. El rol de la permanent continua sent impulsar el 
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debat, recollir propostes, concretar les convocatòries, i, en aquest moment, fer el 
seguiment del procés de creació del nou Pla director. 

 
- El repte que tenim   és la redacció i aprovació del pla director de cooperació 2009-

2012, que s’ha de concretar en un text  que reculli de forma sintètica els principis de la 
cooperació municipal, que defineixi operativament  els objectius i els indicador  
d’avaluació que permetin la  seva valoració posterior. Tenim en compte que ha de ser 
específic de la ciutat de Barcelona, per tan, determinat pel seu  context,  les 
limitacions temporals (2009-2012)  i  pressupostàries. 

 
3.3 Altres 

 
- S’informa que la Comissió del Consell Municipal de Cultura, Educació i Benestar  en 

sessió  de  17 d de juny de 2008 va aprovar inicialment el reglament de funcionament 
intern del Consell Municipal de Cooperació Internacional per al desenvolupament.  
S’inicia des de llavors un període de trenta dies d’informació publica, per a la 
presentació d’al·legacions i/o suggeriment. 
S’espera que al setembre es pugui procedir a l’aprovació definitiva. Posteriorment i 
d’acord amb les noves normes s’actualitzarà  la composició dels membres del Consell 
Municipal de Cooperació per tal que estiguin presents al  Plenari del desembre del 
2008, en el que està previs aprovar el Pla Director 2009-2012. 
 

- Comunicar que en la Comissió de Presidència del 18 de juny del 2008 es va aprovar 
la declaració de Gaza, elaborada per el Consell Municipal de Cooperació,  amb els 
vots a favor de PSC, ICV-EUiA i ERC. 
El Sr. Toni Royo pregunta si, com han fet altres ajuntaments, la declaració es 
tramitarà a l’ambaixada d’Israel i/o al Govern de la Generalitat. El Sr. Carles Martí 
respon que l’acord de la Comissió només contempla l’aprovació , i no la tramitació, de 
la declaració, però  en qualsevol cas el document és públic, i de fet ja està disponible 
en la web, http:// www.bcn.cat/cooperacio, per tant està a l’abast  de les entitats i dels 
particulars que poden remetre’l a qui considerin oportú. 
 

- L’Associació Catalana de Solidaritat amb Nicaragua i Centreamèrica de nou Barris, 
demana la paraula, per  exposar la manca de local  en la que ubicar la seu de l’entitat.  
Se l’indica que la sol·licitud ha de dirigir-la a la regidora del seu districte. 
 

- El Sr. Manel Vila presenta el Vídeo Els ponts de Mostar, i el document de L’educació 
per el desenvolupament: una estratègia imprescindible (FCONGD) que s’adjunta a la 
documentació de la sessió. 
 
4. Resum dels acords adoptats 

 

 Aprovació del document base del Pla director de cooperació 2009-20012. 
 

 Difusió del document base del Pla director entre els tècnics municipal de les 
diferents àrees,  els districtes, els experts en temes de cooperació  i les entitats 
relacionades amb la cooperació de la ciutat per impulsar la seva participació en el 
debat. 

http://www.bcn.cat/cooperacio
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 Aprovació de la proposta d’Índex del Pla director 2009-2012 
 

 Aprovació de la proposta de calendari del procés d’avaluació del Pla Director de 
Cooperació Internacional i Solidaritat 2006-2008 i de redacció del Pla Director de 
Cooperació Internacional i Solidaritat 2009-2012. 
 

 En conseqüència amb el punt anterior: 
 

o Es realitzaran els taller de debat del pla director en les dates i llocs 
previstos en el calendari presentat. 

o Es convocarà una reunió de la Permanent del Consell municipal a mitjans 
de setembre. 

 

 La Secretària del Consell Municipal de cooperació  facilitarà el document de la 
declaració de Gaza a totes aquelles persones o endidats que ho sol·licitin. 
 
 

5. Documents de treball lliurats per la sessió 
 

Acta del Ple del Consell Municipal de cooperació internacional del 17 de gener de 
2008. 
 
Acta del Pla extraordinari del  Consell Municipal de cooperació internacional del 19 
de maig de 2008. 
 
Proposta d’índex del Pla director. 
 
Document base per debatre els continguts del Nou Pla Director de Cooperació 
Internacional i Solidaritat 2009-2012 
 
Proposta d’Idees bàsiques de la Federació Catalana d’ONGD per al Pla Director 
2009-2012 de l’Ajuntament de Barcelona.  
 
Guió per realitzar el Document diagnòstic-avaluació del Pla Director de Cooperació 
Internacional i Solidaritat vigent (2006-2008) 
 
Proposta de calendari del procés d’avaluació del Pla Director de Cooperació 
Internacional i Solidaritat 2006-2008 i de redacció del Pla Director de Cooperació 
Internacional i Solidaritat 2009-2012. 
 
Pla Director de Cooperació Internacional i Solidaritat  2006-2008 
 
Document marc de la Comissió d’Educació per al desenvolupament de la Federació 
Catalana de ONGD.  L’educació per al desenvolupament:  Una estratègia 
imprescindible. (Desembre del 2007) 
 
Documental: Els ponts de Mostar (vídeo) 
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No havent-hi altres assumptes per a tractar, el Sr. Martí aixeca la sessió a les dinou hores 
i trenta minuts. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Pilar Riesco  
Secretària  

Vist-i-plau 
 

Carles Martí 
President 

 
 
 


