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Resum de la reunió del Grup de Treball del Pla Director de
Cooperació per a la Justícia Global

Dia: 28 novembre 2016 Hora: 18h Lloc: C. Avinyó, 15

Llistat de persones assistents
Aitor Urquiola
Ascensión Romero
David Llistar
David Minoves
Gemma Xarles
Glòria Meler
Jordi Cortés
Judit Rifà
Luca Gervasoni
Miguel A. Castro
Miquel Carrillo

GRAIN
Fund. Pau i Solidaritat CCOO
Direcció JGiCI
Fons Català de Cooperació al Desenvolup.
Àrea de Cooperació UOC
Direcció JGiCI
Direcció JGiCI
Direcció JGiCI
La Fede.cat
La Fede.cat
Consultor

Persones que s’han excusat
Amadou Bocar Sam
Jordi Altarriba

CASC
Districte de Gràcia

Ordre del dia:
1. .Benvinguda i presentació
2. .Presentació del procés participatiu del Pla Director. de
Cooperació per a la Justícia Global 2017-2020
3. .Debat sobre les fortaleses, debilitats, amenaces
oportunitats de la política municipal de cooperació
4. .Planificació de les properes reunions

i
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Resum dels punts tractats:
1. Es recorda la finalitat del grup de treball i s’agraeix la implicació
dels membres d’aquest grup. L’objectiu d’aquesta 1a reunió és
presentar el procés participatiu previst per a l’elaboració del Pla
Director i començar la diagnosi sobre la política de cooperació
municipal, amb l’elaboració d’un DAFO.
2. Es presenta el document “Procés d’elaboració del Pla Director de
Cooperació per a la Justícia Global 2017-2020” i es comenta que
està prevista l’aprovació del Pla Director pel Consell Plenari de
l’Ajuntament a diferència del Pla d’Acció Exterior, que serà un
document estratègic del Govern municipal.
3. Fruit del debat sobre la política de cooperació municipal elaborem
el següent DAFO:
DEBILITATS

FORTALESES

Incoherència de partida per falta de
coordinació, estructura o voluntat
política.
Manca
de
participació
i
coneixement per part de la població
en la dinàmica de la justícia global.
Donem per fet la capacitat actual a
nivell de funcionament intern de
l’Ajuntament.
Fragmentació i precarització
sector de les ONGs.

del

Ciutat progressista de referència
lideratge internacional de l’Alcaldessa.
Capacitat
d’innovació
administració.

com

i

a

Capacitat de convocatòria i articulació
amb tots els actors.
Política
pública
consensuada.

consolidada

Decisió del 0,7%

Les ONGs sense idea formada del
model
de
ciutat
que
volem
promoure.

Nivell
tècnic
alt
i
cultura
d’acompanyament tècnic en projectes
de cooperació.

AMENACES

OPORTUNITATS

Ambient discursiu contrari en un
entorn de crisi econòmica i política.

ODS com a mecanisme per treballar la
coherència de polítiques.

Fer un ús partidista de la
cooperació.

Transformació cap a la justícia global
permet articular més actors.

Pulsions recentralitzadores.

Voluntat política de l’Ajuntament i
plantejament predistributiu.
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4. S’acorda fer dues reunions més abans de les vacances de Nadal
per acabar la diagnosi i avançar les respostes a les preguntes
(què, on, com, qui, per què, quant ?) per a l’elaboració dels
continguts del Pla Dtor, s’acorden les dates del dia 12 de
desembre a les 17:30h i el dia 19 de desembre a les 18:00h
Després de la present reunió s’incorporaran totes les aportacions
de les persones assistents en el DAFO i es farà arribar als
assistents.
Es comenta la necessitat de comptar amb un document
conceptual sobre Justícia Global, amb enfoc de ciutat, que podria
estructurar-se en 4 àmbits: justícia ambiental, justícia de gènere,
justícia econòmica i justícia migratòria (dret a la lliure circulació de
les persones).

Acords de la reunió
1. Enviar a tots els membres el DAFO sobre la diagnosi de la
cooperació municipal fruit de la reunió. Durant la propera setmana
(5-9 desembre) es podrien enviar (via secretaria del Consell) les
propostes o matisos que es vulguin incloure per completar-ho.
2. Elaborar un document sobre el concepte de justícia global amb un
enfoc de ciutat.
3. .Reunir-nos el dia 12 desembre a les 17:30h, per començar a
parlar dels continguts d’acord amb l’estructura que es proposa de
pla, i el dia 19 desembre a les 18h

