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0. Introducció 

 

El consell de cooperació continua sent l’eina fonamental  de coordinació, i concertació dels 

diferents agents implicats en la cooperació a al ciutat de Barcelona, especialment entre 

l’administració local i la xarxa associativa. 

 

El treball del consell no ha estat aliè als fets fonamentals que  s’han produïts al 2010 a la 

ciutat i al món. Per una banda, hem tingut molt present als voluntaris de l’ONG Barcelona 

Acció Solidària segrestat a Mauritània i que finalment  han tornat a casa després de 268 

dies de segrest. Per altre,  la  dinàmica de treball  ha estat marcada per  les diferents crisi  

humanitàries, (terratrèmol d’Haití,  l’atac de l’exèrcit Israelià a la flota amb ajut 

humanitària a Gaza, etc) que van motivar  l’avançament de les reunions previstes de la 

permanent.  

 

La preocupació  sobre els efectes de la situació econòmica  mundial i la seva  repercussió   

sobre les prioritats  de la politiques Govern Municipal també   han esta també molt 

present  en els debats  del consell.  Així  uns dels temes centrals del plenari de juliol va ser  

la reflexió sobre la importància de la cooperació internacional com política estratègica.  

 

Aquest document recull, succintament, les activitats, debats i acords que han definit  la 

feina realitzada al 2010 i pretén aportar elements de valoració per plantejar els objectius 

del pla de treball del consell  del 2011.   
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1. Plenaris i permanents: temes tractes i principals acords 

1.1 Permanents: 

 

Sessions de la comissió permanent realitzades:  

 

o 25 de gener 

o 21 d’abril 

o 7 de juny 

o 20 d’octubre 

 

Temes tractats: 

 

 Haití: accions d’emergència, postemergència i reconstrucció 

 Acció humanitària a Xile 

 Informació sobre el segrest a Mauritània 

 Informe de gestió del Comissionat d’Alcaldia de Cooperació, Solidaritat i Pau. 

  Propostes per establir un mecanisme d’acció ràpida del consell en situacions 

d’urgència 

  Informació sobre el segrest a Mauritània 

  Prioritats del pla de treball 2010 del Consell. Revisió del calendari 2010 de la 

permanent i plenari 

 Convocatòria de subvencions 2010 per projectes de desenvolupament, educació 

per al desenvolupament i concertada. Convocatòria de cooperació cultural. Anàlisi 

de la resolució de les diferents convocatòries. 

 Grup de treball de revisió de formularis i participació en l’elaboració del grup de 

bases per la convocatòria de beques per a joves cooperants. 

 Consell de Ciutat: nomenament del representant i Informe 2009 

 Renovació dels membres del consell. Procediment d’altes i baixes. Tractament de 

les dades de contacte del s membres del consell 

 Proposta de declaració sobre l’atac d'Israel a la flota amb ajuda  humanitària 

 Canvis en el Govern Municipal: Presidència del Consell. Escenari econòmic 

 Resolució de la convocatòria de subvencions de Barcelona Solidària 

 Propostes de ONG Global Play: 

o Incorporació del mon empresarial al consell 
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o Anàlisi dels models de cooperació: visions estratègiques del 

desenvolupament 

 Relacions  de cooperació entre Barcelona i les ciutats d’Israel i Palestina. Xarxa  

d’autoritat locals  per la pau a l’Orient Mitjà 

 Grup d’educació per al desenvolupament 

 

Acords de la comissió permanent: 

 

 Es valora que  la comissió de la permanent es reunirà de forma extraordinària sempre 

que s’escaigui  tenint en compta que es pot fer ús del sistema de delegacions per 

assegurar el quòrum i la representativitat. Per tant,  no és considera  necessari crear 

una  “comissió de crisi”  per tractar assumptes que és consideren urgents. 

 S’estableix  la metodologia per elaborar de forma participativa les bases per les beques 

de joves cooperants: la direcció de cooperació elaborarà una primera proposta que 

compartirà amb els membres del Consell. Els membres del Consell que vulguin 

participar en el grup de treball ho comunicaran i es treballarà via correu electrònic i 

amb les reunions presencials necessàries. 

 Proposar el nomenament de la  Montserrat Benito com representant del Consell de 

Cooperació en el Consell de Ciutat. 

 Lliurar la Memòria del Consell 2009 com a informe sectorial pel Consell de Ciutat. 

 Cercar un expert per tal que faci una ponència al plenari de juliol sobre la importància 

de mantenir els pressupostos /compromisos de cooperació al desenvolupament 

malgrat la crisi. 

 Es decideix enviar una carta als membres del Plenari que no hi  participen  amb 

l’objectiu que  expliciten el seu interès en formar-ne part del consell o  en cas  contrari 

es cercarà un/a substitut/a. 

 Els membres del consell faran suggeriments/propostes  a la Direcció de Cooperació de 

representants per  nomenar  als nous  experts/es. 

 Sol·licitar als  membres del Consell que facilitin les dades de contacte que consideren 

oportunes per fer-les  públiques a  la  pàgina web 

 Crear un grups d’anàlisi/avaluació  de les accions de EpD 
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 S’aprova per unanimitat la    declaració  del consell en relació  l’atac del exercit israelià 

a la Flota de la llibertat 

 Difondre  la declaració sobre la importància de la cooperació internacional com política 

estratègica al  plenari del Consell Municipal , a l’equip de govern, a la pàgina web 

cooperació, i a través del  FCCD. 

 Enviar als membres de la permanent  el informe/dades de la resolucions de les 

convocatòries de Barcelona Solidaria i de la Cooperació Cultural. 

 Fer una anàlisi de les entitats/ong emergents a la ciutat comparant el percentatge   

d’entitats que s’han presentat per primera vegada a la convocatòria i han obtingut 

subvenció i  les que s’han presentat reiteradament a les diferents convocatòries. 

 Enviar als membres de la permanent el informe sobre la cooperació entre Barcelona i 

les ciutats d’Israel i Palestina. Xarxa  d’autoritat locals  per la pau a l’Orient Mitjà 

 Enviar una nota de suport del Consell als segrestats alliberats:  Albert Vilalta, Roque 

Pascual i Alicia Gamez. 

 Recollir  d’informació sobre la presència de les empreses en els   òrgans de participació 

de l’administració. Models de cooperació del món empresarial. 

 

 Iniciar  el Grup d’EpD a principis de novembre. 

 Distribuir  la Carta de ciutadania de Barcelona i  canalitzar les  propostes abans que 

finalitzi el període d’exposició pública. 

 Invitar a un expert/a  al plenari del 29 de novembre per parlar de “els estàndards  de 

seguretat i salvaguarda de la integritat física del personal que executa projectes de 

cooperació en territoris en risc o conflicte potencial” 
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1.2  Plenaris: 

 

1) Plenari:  14 de juliol  2010  

 

Temes  tractats:  

 

 Segrest a Mauritània 

 Importància de la cooperació internacional i la solidaritat com a política estratègica. 

Proposta de posicionament del plenari del consell. 

 Declaració del Consell de Cooperació sobre l’atac de l’exèrcit israelià a la Flota de la 

Llibertat. 

 Convocatòria de subvencions 2010 per projectes de cooperació: desenvolupament, 

educació per al desenvolupament i concertada. Convocatòria de cooperació cultural. 

 Mesura de Govern:    Promoció dels Objectius del Mil·lenni de les Nacions Unides  entre la 

ciutadania  de Barcelona 

 Presentació d’experiències  per part de les ONG i entitats membres del consell:  

o Projecte de cooperació del Col·legi de metges de Barcelona al  Txad  

 

Acords: 

 

 Aprovar  l’acta del Plenari del 10 de desembre del 2009  

 Aprovar  per unanimitat la declaració sobre la importància de la solidaritat i la 

cooperació internacional com política estratègica 

  Elevar la declaració sobre l’atac de l’exèrcit israelià a la flota de la llibertat al Consell 

Municipal sota la forma de declaració institucional, sempre i quan 4 dels 5 grups 

polítics la recolzin 

  Informar  a  la Permanent  sobre el pressupost per l’any 2011 tan bon punt estigui 

disponibles 

 Difondre  la  campanya dels Objectius del Mil·lenni a través de la xarxa de més de 300 

ajuntaments que formen  part del  Fons Català de Cooperació. 
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 Analitzar, a través de la comissió  Permanent, la proposta de convidar al sector 

empresarial a formar part del Consell de Cooperació. 

 

2) Plenari:  29  de novembre del 2010 

 

Temes  tractats:  

 

 Proposta de declaració dels consell sobre els fets a Al Aaiun 

 Debat sobre seguretat  i cooperació internacional 

 Balanç del pla de treball 2010 de la Direcció del Programa de Solidaritat i Cooperació 

Internacional. Tancament econòmic del 2010 i escenari pressupostari del 2011 

 Memòria 2010 del Consell de Cooperació 

 Seguiment sobre el terreny del projectes/programes subvencionats per l’Ajuntament de 

Barcelona. 

 Presentació d’experiències  per part de les ONG i entitats membres del consell:  

a. Valoració dels actes del Dia internacional contra la violència envers  les dones 

(FCONGD) 

 

Acords: 

 

 Recolzar per   unànimement   la proposat de ACAPS davant els fets  ocorreguts al 

Campament per la Dignitat  “Gdeim Izik,  (Al Aauin) 

 

 El Consell se n’assabenta del balanç del pla de treball 2010 de la direcció del programa 
de Solidaritat i cooperació internacional 
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2. Comissions de Treball. 

 

2.1 Comissió de treball per la revisió dels formularis per presentar projectes a la 
convocatòria de subvencions. 
 

Objectiu de la comissió  El treball del grup va donar continuïtat i finalitzar la tasca iniciada al 

2009,  havent acabat  la revisió de les bases de la convocatòria de subvencions de Barcelona 

Solidària.  

Metodologia de treball:  Prèviament a les reunions presencials es va obrir un període per tal 

que les entitats enviessin via email les seves propostes i suggeriments. Varem rebre dos 

documents de la Federació Catalana d’ONGD tant en relació a la convocatòria de cooperació 

com a la d’educació per al desenvolupament. 

Reunions de treball:   s’han fet dues trobades: 

16 de febrer del 2010 

19 de març del 2010 

 

 

2.2 Comissió de treball d’Educació per al desenvolupament. 

 

Aquesta comissió es va crear  al 2009 en  compliment de l’acord  del plenari del Consell 

Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament del 18 de desembre del 2008.  

Durant el  2010 s’ha mantingut l’internés i el compromís per continuar  la tasca que el grup va 

iniciar al 2009 amb la finalitat d’optimitzar  la rendibilitat de les accions d’educació per al 

desenvolupament que es fam a la ciutat de Barcelona. 

L’objectiu del grup és   cercar canals pràctics de difusió i encaix entre l’oferta i la demanda de 

les diferents iniciatives d’EpD a la ciutat. 

 
Es planteja la necessitat de  fer un mapa d’activitats, agents i iniciatives  d’EpD en les diferents 

àmbits, de pau, drets humans, i desenvolupament per tal de  coordinar o complementar el 

recull d’iniciatives que ja s’està fem a Barcelona ciutat. 

 
El resultat que s’espera del grup és l’elaboració   del Pla operatiu d’Educació per al 

desenvolupament a Barcelona, implicant als  agents educatius  claus, de l’àmbit formal i no 



Consell Municipal de Cooperació 
Internacional per al  Desenvolupament 
 
 

 

 

Memòria 2010. Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament            

 9 

formal,  en aquest procés (Consorci d’Educació de Barcelona, tècnics/ques de districte 

referents d’educació i/o de Cooperació, Centres de Recursos Pedagògics, àmbit d’educació de 

l’ACCD, Xarxa Escoles compromeses amb el món, i altres entitats que considerem oportunes).  

 

Sessions de treball realitzades: 

16 de desembre del 2010 

o Presentació del pla de treball per el període desembre 2010 maig 2011 

 

 

3 Renovació  membres del Consell. 

3.1 Nous membres del consell 

Plenari 

S’han incorporat al Consell  les següents persones: 

Presidència:  

Sra. Im. Immaculada Moraleda Pérez 

 

Vicepresidència:    

Sra. Montserrat Benito Soriano 

 

De la Federació Catalana d’ONG per la Desenvolupament: 

Sr. Antonio Cabré 

Sr. Ramón Jané 

Sra. Monica Ximeno 

 

De la Federació Catalana d’ONG per els Drets humans:  

Sra.  Elisabeth Lhereu 

 

De les entitats no federades. 

Sr. Ricard Sacristan, de Conductors solidaris de Catalunya 

 

De les associacions d’immigrants: 

Sr. Ricardo Alarcón , de la Federació de Peruans a Catalunya 

 

 

Tècnics Municipals: 

Sra. Araceli Vilarrasa Cunillé, Institut Municipal d’Educació de Barcelona 
 

Dels col·legis professionals: 
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Sra.  Alicia  Oliver  Rojo, del   Col·legi  de Periodistes de Catalunya 
 

Dels Sindicats de treballadors: 

Sr. Francisco Neira León,  en representació d’UGT 
 

Dels consell de cooperació de Districte: 

Sr. Jesús Auñon 

 

Experts: 

Jordi Urgell García 

 

Permanent: 

Sr. Ramón Jané, de la FCONGD 

Sra.  Elisabeth Lhereu,  de la FCONG de Dreta Humans 

 Sr. Ricard Sacristan, de Conductors solidaris de Catalunya 

3.2 Membres del consell  donats de baixa 

Im. Sr. Carles Martí, president 

Sr. Eduard Ballester, vicepresident 

Sra. Ana Dionis, Directora del Programa de  Solidaritat i Cooperació Internacional 

Sra. Ana Gual, experta 

Sra. Gabriela  Serra, experta  

Sr. Vicenç Fisas, expert 

Sr. Joan Triadú, tècnic municipal de l’IMEB 

Sr. David Prujà, del Consell d’associacions 

Sr. Ababacar Thiakh, del Consell d’associacions 

Sr. Jordi Garrell de la FCONGD 

Sra. Pilar Molina, de la FCONGD 

Sr. Francesc Álvarez de la FCONGD 

Sr. Xavier  Guerrero de la FCONG pels Drets Humans 

Sra. Mercè Mestres, del consell de cooperació de districte 

Sra. Laura Pelay, del sindicat IGT-Catalunya 
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Sr. Julià Castellò del col·legi de Periodistes 

Sr. Guillermo Romero de la Greca de FEPERCAT 

Sr. Josep Garcia, de Conductors Solidaris de Catalunya 

 

3.3 Vacants 

Dos representants del Consell d’Associacions. 

Dos experts/es 

Director/a de la Direcció del Programa de  Solidaritat i Cooperació Internacional 

Un representant de la FCONGD 

 

4 Balanç del Pla de treball 2010. 

 

En Conclusió, i d’acord amb el pla d’acció 2009-2012 aprovat per el plenari del Consell el 18 de 

juny del 2009,    les accions realitzades  al 2010  seguint els eixos de treball definits han estat: 

Eix de treball 1: Funcionament intern del consell 

 Recollir, valorar i impulsar  les declaracions i els dictàmens: 

i. Declaració davant l’atac de l’exèrcit israelià contra la Flota de la Llibertat, 7 de 

juny  2010 

ii. Declaració sobre la importància de la cooperació internacional i la solidaritat 

com a política estratègica, 14 de juliol del 2010 

iii. Recolzament de la proposta d’ACAPS  davant de l‘atac Marroquí al 
campament Sahrauí de la Dignitat “Gdeim Izik” 

 S’ha realitzat el informe/memòria   anual del consell del 2009 

 S’ acordat que   la comissió de la permanent es reunirà de forma extraordinària 

sempre que s’escaigui  tenint en compta que es pot fer ús del sistema de delegacions 

per assegurar el quòrum i la representativitat. Per tant,  no és considera  necessari 

crear una  “comissió de crisi”  per tractar assumptes que és consideren urgents. 
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 S’ha establert  un sistema de renovació dels membres del Consell. El procediment per 

aquesta renovació ha estat el d’enviar cartes als membres que no assisteixen a les 

reunions demanant que renovin el compromís de participació i, en cas de que no fos 

possible, que s’estableixin propostes de substitució.  

 S’ha realitzat la renovació dels membres que han estat donats de baixa per diferents 

motius. 

 

Eix de treball 2: Seguiment i orientació de l’activitat municipal. 

 Seguiment de l’acció municipal. 

i. Informes de gestió del Comissionat de l’Alcaldia. 

ii. Balanç semestral i anual de la Direcció del programa de Solidaritat i 

cooperació internacional 

iii. Informe sobre les relacions  de cooperació entre Barcelona i les ciutats 
d’Israel i Palestina. Implicació de Barcelona  en la Xarxa  d’autoritat locals  
per la pau a l’Orient Mitjà 

iv. Convocatòria de subvencions de Barcelona solidària i anàlisi dels resultats 

v. Informació sobre l’execució pressupostària al 2010 i l’escenari econòmic 

del 2011 

vi. Seguiment de l’activitat del Govern Municipal  a través de les actes 

publicades a la Gaseta municipal i altre documents. 

vii. Presentació de mesures de Govern:  Promoció dels objectius del Mil·lenni 

de les NNUU entre la ciutadania de Barcelona 

 Debats:  

i. Acció Humanitària 

ii. Atac de l’exèrcit d’Israel a la flota de la Llibertat que es diria a Gaza. 

iii. Importància de la Cooperació Internacional  

iv. Seguretat i cooperació internacional. 

v. Atac  Marroquí al campament Saharuí Gdeim Izik 

 Declaracions i dictàmens del Consell Municipal 

I. Declaració davant l’atac de l’exèrcit israelià contra la Flota de la 

Llibertat, 7 de juny  2010 
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II. Dictamen  sobre la importància de la cooperació internacional i la 

solidaritat com a política estratègica, 14 de juliol del 2010 

III. Declaració  davant de l‘atac Marroquí al campament Sahrauí de la 
Dignitat “Gdeim Izik” 

 

Eix de treball 3: Comunicació, coordinació i concertació. 

 Publicació a la pàgina Web de les dades de contacte de les diferents entitats. 

 Relacions amb el Consell Ciutat 

o Elecció de la Vicepresidenta com a representant al Consell de Ciutat. 

o S’ha lliurat el informe anual del 2009 

o Difusió de   la Carta de ciutadania de Barcelona per recollir propostes 

o S’ha  informat de les declaracions aprovades al CMCID 

 Visibilitzar el consell: 

o Actualització de la pàgina WEB del CMCID. 

o Difusió de les declaracions i dictàmens a través de la web. 

o Emissió en la TV Solidària els plenaris del Consell 

 

Eix de treball 4: Educació per al desenvolupament. 

o Continuïtat del grup EpD per millorar la coordinació i complementarietat de les 

diferents accions d’EpD a la Ciutat per tal de proposar un protocol d’actuació 

que millori la articulació de l’oferta i la demanda d’ les iniciatives d’EpD a la 

ciutat de Barcelona. 
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Annex I  Declaracions/dicatmens  del CMCID 

Declaració davant l’atac de l’exèrcit israelià contra la Flota de la Llibertat, 7 de juny  2010 

DECLARACIÓ 

El Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament  de l’Ajuntament de 

Barcelona, reunit en Comissió Permanent, davant l’atac de l’exèrcit israelià contra la Flota de la 

Llibertat, expressa: 

a) El seu condol a les famílies dels activistes assassinats i la solidaritat amb les víctimes de 

l’abordatge. 

b) La seva ferma condemna per la violació de les més elementals normes del Dret 

Internacional, Drets Humans i l Dret Internacional Humanitari per part del govern 

d’Israel en ordenar l’atac contra la Flota de la Llibertat, un comboi internacional 

composat per nou vaixells, amb 750 persones i 10.000 tones d’ajuda humanitària,  que 

pretenia trencar el bloqueig israelià i entrar en la franja de Gaza per donar assistència 

a la població palestina. 

c) La seva ferma condemna a l’actuació israeliana, injustificada i desproporcionada 

contra la població civil que pretenia dur a terme una acció no violenta, orientada a 

cridar l’atenció sobre el bloqueig que l’Estat d’Israel du a terme contra els habitants de 

Gaza des de 2007. 

d) La petició de que cessi el bloqueig de manera immediata i la demanda a la comunitat 

internacional d’imposar les sancions previstes i codificades per a comportaments que, 

com l’esmentat, violen el Dret Internacional. 

e) El suport a una solució justa i duradora del conflicte, basada en el diàleg i en les 

resolucions de les Nacions Unides. 

f) La seva adhesió a les declaracions de Nacions Unides, del Parlament de Catalunya, del 

govern de l’Estat, així com d’altres resolucions aprovades fins ara per les 

Organitzacions No Governamentals de la ciutat de Barcelona contra els fets ocorreguts 

front a les costes de Gaza. 

g) El suport a la proposta del ministre d’Afers Exteriors, Miguel Ángel Moratinos,  en el 

marc de la presidència espanyola  de la Unió Europea, de presentar una iniciativa al 

Consell de Política Exterior del proper dia 14 de juny a Luxemburg per tal que s’aixequi 

el bloqueig a Gaza. 

Barcelona reitera l’acord d’amistat i col·laboració que manté amb la ciutat de Gaza des de 

1998; la validesa de les Declaracions del Consell Municipal de Cooperació Internacional per 

al Desenvolupament de Barcelona i de l’Ajuntament de la ciutat de juny de 2008 i gener de 

2009 contra el bloqueig  i els bombardeigs duts a terme per l’Estat d’Israel, així com la 

voluntat de continuar treballant per la pau en el sí de la Unió per la Mediterrània  i la Xarxa 

d’Autoritats Locals per la Pau a l’Orient Mitjà. 

    Barcelona, 7 de juny de 2010 
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Dictamen  sobre la importància de la cooperació internacional i la solidaritat com a política 

estratègica, 14 de juliol del 2010 

DICTAMEN 

El Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament de l’Ajuntament de 

Barcelona, reunit en Consell Plenari davant els reptes que ens planteja la dura crisi econòmica 

global, que ha impactat a la ciutadania de la nostra ciutat, dels nostres barris i dels entorns 

més propers. Però a la vegada veient les respostes que la major part d’actors d’aquest Consell 

hem hagut de donar des d’àmbits de la cooperació internacional, la solidaritat, la cultura de 

pau i la defensa dels drets humans per fer front a la gravíssima incidència d’aquesta crisis 

global als països empobrits, expressa:  

1) Que en aquest difícil context, la millor  aportació  a la nostra ciutat es  contribuir a 

crear la consciència de ciutadania global. Ciutadania global, no només per a mantenir 

la sensibilitat cap a manifestacions molt més greus de la crisi que es pateixen a altres 

indrets del món, sinó per fer-nos més conscients de la interrelació entre les 

manifestacions més properes de les crisis i allò que passa al món. 

2) Que tots aquest reptes requereixen una acció decidida, solidària i compromesa per 
part de les institucions públiques, dels partits polítics, sindicats,  organitzacions  i 
entitats ciutadanes. Una capacitat d’acció que la nostra ciutat  ja ha demostrat en 
altres moments crítics.  

 
3) Que és en aquests moments quan s’ha de demostrar que tots aquests anys de 

promoció de la cultura de la solidaritat, la pau i els drets humans han estat un esforç 
sòlid i estratègic dins de la concepció de la política social, inclusiva i solidària de la 
nostra ciutat, i, per tant, que tot els compromisos plasmats tant en la Llei de 
Cooperació al Desenvolupament, aprovada pel Parlament de Catalunya,(“la solidaritat 
i la cooperació amb els més desfavorits ha de ser un principi rector de les polítiques 
públiques catalanes”), com en els Plans Directors de Cooperació del Ajuntament de 
Barcelona eren i són fruit d’una estratègia sòlida i coherent.  

 
4) Finalment sol·licitem  que durant els propers anys es mantingui el nivell de concertació 

i millora de la cooperació internacional entre tots els agents de la Ciutat per avançar i 
aprofundir en el nostre treball, per fer front a tots aquests reptes i, sobre tot, que 
aquest esforç no es quedi entre nosaltres, sinó que el sapiguem transmetre i 
encomanar a tota la ciutadania, fent palesa la vinculació entre les manifestacions 
globals i les locals de les crisis.  

 
Barcelona ha teixit complicitats amb sectors populars, professionals e institucions públiques de 
molts països, forma part de xarxes i aliances internacionals capdavanteres que treballen en el 
desenvolupament d’alternatives per un món més just i menys desigual. El Consell Municipal 
de Cooperació Internacional per al Desenvolupament de Barcelona demana  que les mesures 
del  Govern de l’Ajuntament de Barcelona continuïn  considerant  una qüestió transversal les 
polítiques públiques de Solidaritat i Cooperació Internacional i es mantinguin dins de les 
polítiques públiques d’acció social de la nostra ciutat.  
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Suport a la  proposta  d’ACAPS, sessió plenària del 29 de novembre. 
 
 

El Consell Municipal de Cooperació Internacional al Desenvolupament recolza 
unànimement la proposta d’ACAPS davant de l‘atac marroquí al Campament Sahrauí 
de la Dignitat “Gdeim Izik”.  
 
El conflicte del Sàhara, ha mobilitzat a molts ciutadans de Barcelona, aquest any 2010 , 
som cinc associacions de diferents Districtes de la Ciutat de Barcelona, Gràcia amb el 
Sàhara, Shandreu Solidari, Poblenou amb el Sàhara, Sàhara Horta i Sant Martí amb el 
Sàhara. Que des de l’any 1983 estem donant suport humanitari en diferents projectes al 
Poble Sahrauí.  
 
EXPOSICIÓ DELS FETS,  
 
A inicis d’octubre d’aquest any, milers de sahrauís van sortir de les ciutats ocupades del 
Sàhara Occidental i van començar a organitzar un campament de protesta contra la 
sistemàtica política marroquí d’ exclusió i marginació. Les seves reivindicacions eren de 
caràcter social: dret a la llibertat d’expressió, dret a l’educació, dret a una vivenda digne, 
dret a un lloc de treball, i dret a una assistència sanitària.  
 
El govern del Marroc com a resposta en primer lloc va assetjar amb unitats de les forces 
armades el Campament per la Dignitat “Gdeim Izik”, produint-se nombroses agressions 
indiscriminades i causant la primera mort en un menor de 14 anys i posteriorment el dia 8 
de novembre , varen assaltar i desallotjar amb violència el campament. Aquesta agressió 
s’ha vist acompanyada per la repressió posterior a les ciutats de l’Aaiun, Smara, Bojador, 
Dajla.  
 
El campament estava integrat per més de 2.000 haimes i 20.000 sahrauís, compost per 
famílies senceres i civils desarmats, en actitud no violenta i decidida per denunciar aquesta 
marginació social i econòmica del Poble Sahrauí a la seva pròpia terra. Aquestes agressions 
s’han vist acompanyades per la ocupació i la destrucció de les cases sahrauís, sobretot a la 
ciutat de l’Aaiun, de detencions arbitràries per part de la policia i exèrcit marroquí i 
agressions dels colons marroquins a propietats i ciutadans sahrauís.  
 
Aquesta agressió ha deixat un nombre indeterminats de morts entre els civils sahrauís, 
més de 150 detencions i un nombre molt elevat de desapareguts, segons Human Rights 
Watch. En mig d’aquesta barbàrie el govern del Marroc fuig de les seves responsabilitats, 
amagant aquests fets a la comunitat internacional.  
 
Uns incidents que, malauradament, s’afegeixen a una llista molt llarga dins d’un conflicte, 
el del Sàhara Occidental, que ja fa massa temps que dura. En els darrers 20 anys s’han 
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negociat diversos plans de pau i s’han proposat diverses vies per a solucionar el conflicte 
però, finalment, no han acabat mai essent assumides pel Marroc.  
 
L’actitud de la comunitat internacional, la Unió Europea i el Govern Espanyol no és prou 
decidida. Per tant, demanem, com la millor garantia per la Pau la suma d’esforços i el seu 
compromís amb l’àmbit internacional, vers el rellançament de les opcions de diàleg que 
han de permetre una resolució justa del conflicte.  
 
La confusió i la manca de dades només es poden solucionar garantint l’exercici del dret de 
la llibertat de premsa. Cal que els mitjans de comunicació, a més d’observadors 
internacionals, puguin entrar lliurament i conèixer sobre el terreny el què ha passat, com 
ha passat i què continua passant.  
 
PER TOT AIXÒ INSTEM,  
 
Als membres del Consell Municipal de Cooperació Internacional al Desenvolupament de 
l’Ajuntament de Barcelona a adoptar una posició inequívoca a favor de la resolució 
definitiva i justa d’aquest conflicte. I a fer servir totes les vies al seu abast per tal 
d’aconseguir una condemna d’aquests atacs i el impuls d’una nova fase negociadora entre 
el govern marroquí i el poble sahrauí així com exigir el compliment de les resolucions 
aprovades en el marc de les Nacions Unides sobre el conflicte per ambdues parts.  
 
 
 
 
 
 
Reunit en sessió plenària el Consell Municipal de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament. 
 
Barcelona,  29 de novembre del 2010. 
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Annex II  Participants a les  comissions de  treball. 

 De les entitats que formen part del Consell de Cooperació. 

 Carme Campdelacreu,FCONGD 

 Montserrat Benito,FCONGD 

 Pepa Martínez , FCONGD 

 Iuren Aldecoa, FCONGD 

 Emili cardiel, FCONGD 

 Sara Tuñí - FCONGD  

 Vanessa Sánchez - FCONGD  

 Ana Paula - FCONGD 

 Pepa  MartínezFCONGD 

 Toni  Royo FCONGD 

 Maria Tarafa , FCONGD  

 Lola Badenas , FCONGD 

 Cecilia Garcia, FCONGD 

 Marina Perejuan, FCONGP 

 Francesc Font, FCONGDH 

 Carme Egler, Districte de les Corts 

 Frederic Bonache, Districte de San Andreu 

 Aina Gutiérrez, CJB 

 Mercè Campadaball, CCOO 

 Michela Albarello, CCOO 

 Aitor Urkiola, entitats no federades. 

 Montse Mir, entitats no federades 

 Paola  Gallí, entitats no federades 

 Carlos P. Horstein, entitats no federades 

 Michaela Albarello,  Associació Sindical 

 Eva Vendrell, UPC 

 Eduard Vinyamata, UOC 

 Enric Prats, UB 

 Núria González, UB 

 Jordi Arnal, IMEB 

 Xavier Cuevas , Col·legi Metges  

 Jordi Cortés , Ajuntament Barcelona 

 Judit Rifà ,  Ajuntament Barcelona 

 Miriam Torrens,  Ajuntament Barcelona 
 

 Altres entitats: 

 Lluís Vallvé,  Consorci Educació Barcelona 

 Miryam Navarro, Xarxa d’escoles compromeses 

 Helena Vicente, Generalitat de Catalunya 

 Agnès Cèspedes, ACNUR 
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 Nadja Gmelch, ACUP 

 Marc Cases, ESPLAC 

 Referents de districtes 

 CRP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


