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1. ESTRUCTURA I CONTINGUT D’AQUESTA MEMÒRIA 

 
 
La finalitat d’aquest informe és la de donar compte de l’activitat del Consell 
Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (CMCID) al llarg de 
2018, d’acord amb el seu pla de treball aprovat en la sessió del Ple del Consell del 
09.04.2018. 
 
Amb la voluntat que aquesta memòria esdevingui un document útil i sintètic, el 
seu contingut informa del grau d’assoliment dels objectius que el Consell s’havia 
fixat per a aquest any 2018 i les activitats realitzades per assolir-los. A més, 
s’informa d’aquelles fites que ha calgut ajornar i els motius que han provocat 
aquests canvis respecte a la previsió inicial. 
 
Igualment s’inclou informació referent a les declaracions i posicionaments que el 
Consell ha elaborat, en l’exercici de les seves funcions i motivades per situacions 
de vulneracions greus dels drets humans que, en la majoria dels casos, han 
generat accions de denúncia i d’incidència política de la ciutadania barcelonina i 
d’arreu.  
 
Al llarg d’aquest any i fruit de la dinàmica normal de les entitats i de les 
organitzacions membres del Consell s´han donat alguns canvis en la composició 
d’aquest òrgan sectorial de participació que es recullen en el darrer apartat de la  
memòria. 
 
La memòria del Consell és un document públic que es podrà consultar en el web 
del Consell (www.barcelona.cat/conselldecooperació) i es donarà a conèixer al 
Consell de Ciutat. 

mailto:consellcooperacio@bcn.cat
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2. AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS DEL PLA DE TREBALL 2018 
 
 

1. Redefinir la missió del propi Consell i millorar el seu 
funcionament. 
 

1.1. Dur a terme una reflexió i debat sobre la missió del Consell i el seu 
funcionament. 
 
1.2. Actualitzar el Reglament de Funcionament Intern i tramitar la seva 
aprovació.  

 
Com s’exposava en el Pla de Treball 2018 del Consell, la confluència de fets 
diferents però igualment importants, com han sigut l’aprovació del nou Reglament 
de Participació Ciutadana i el nou enfocament de la política municipal de 
cooperació internacional plasmat en el Pla Director de Cooperació per a la Justícia 
Global 2018-2021, van propiciar que el Consell dugués a terme una reflexió sobre 
la seva missió i el seu funcionament.  
 
S’ha de tenir en compte que el Reglament de Funcionament vigent data de 2008 i 
per aquest motiu resulta obsolet en varis apartats i ha fet necessària la seva 
revisió i actualització. 
 
Aquest procés es va iniciar a la Comissió Permanent, en la seva sessió del 14 
maig,(v.acta de la sessió 14052018) però ha estat el Grup de Treball del 
Reglament del Consell l’espai on s’ha aprofundit en aquest tema i s’ha elaborat 
una proposta de nou Reglament de Funcionament del Consell. 
 
El Grup de Treball del Reglament de Funcionament ha estat integrat per: 
 

Aitor Urquiola (GRAIN) 
Anna Salvador (ERC) 
David Minoves (Fons Català de Cooperació al Desenvolupament) 
Esther Caballé (Fundació Pau i Solidaritat CCOO) 
Glòria Meler (secretària del Consell) 
Judit Salas (DJGiCI) 
Orland Blasco (Ajuntament Dir. Democràcia Activa i Descent.) 
Pepa Martínez (LaFede.cat) 
Tono Albareda (vicepresident Consell) 

 
Aquest grup ha fet cinc reunions amb una mitjana d’assistència de 5/6 persones 
en les que ha abordat el diferents apartats del nou Reglament de Funcionament 
fins a tancar la proposta de document que es va donar a conèixer a la Comissió 

mailto:consellcooperacio@bcn.cat
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Permanent en data 26.11.2018. Les reunions van tenir lloc els dies: 9 d’abril, 29 
de maig, 26 de juny, 17 de juliol i 17 de setembre.  
 
També es van celebrar dues reunions conjuntes amb la Comissió Permanent els 
dies 14 i 24 de gener de 2019 per tal de presentar i comentar la proposta de 
Reglament de Funcionament i acordar el seu redactat final. 
 
Les actes-resum d’aquestes sessions, la documentació de consulta i la que es va 
generar es troba disponible en el web del Consell a l’apartat del Grup de Treball 
del  Reglament de Funcionament i al de la Comissió Permanent: 
www.barcelona.cat/conselldecooperacio)  
 
En conclusió, s’han complert els objectius específics plantejats i, en el moment 
de redactar aquesta memòria, s’ha iniciat la preparació de l’expedient per a 
l’aprovació del nou Reglament de Funcionament del Consell per part del Consell 
Plenari de l’Ajuntament que , entre altres documents, haurà d’incloure la 
resolució del Ple del Consell Municipal de Cooperació sobre la proposta de 
reglament. 
 
 
2. Contribuir a la definició de les estratègies territorials i 
sectorials que conformaran el pla anual de Cooperació per a la 
Justícia Global. 
 

2.1. Compartir anàlisis i propostes per actualitzar l'estratègia de 
l'Ajuntament de Barcelona i de les organitzacions de justícia global a la 
regió d’Amèrica Llatina. 
 
2.2. Promoure la realització de jornades de reflexió i debat sobre la 
cooperació amb altres regions i territoris. 

 
 
El Consell, per la seva naturalesa d’òrgan consultiu i de participació i també per la 
voluntat expressa dels seus membres, es va proposar compartir el coneixement i 
les experiències de cooperació referents a determinades regions i territoris. Amb 
aquest objectiu es van organitzar les següents trobades a les que, a més dels 
membres del Consell, es va invitar a entitats, ONG i institucions que podien estar 
interessades en les respectives temàtiques: 
 
 
 
 
 

mailto:consellcooperacio@bcn.cat
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• Jornada “Què pot fer Barcelona a Amèrica Llatina (des de la cooperació)?” 
 

28 febrer 2018 11:00h 
C. Avinyó, 15 
Persones assistents: 21(V. llistat annex) 
 
Jornada organitzada amb la voluntat de compartir anàlisis i propostes per 
actualitzar l'estratègia de l'Ajuntament de Barcelona i de les organitzacions de 
justícia global a Amèrica Llatina, en el marc del nou Pla Director.  
 
El debat va estar precedit per una anàlisi del context a càrrec d’Agustí 
Fernández de Losada i Paula de Castro, experts del programa de Ciutats 
Globals del CIDOB. Destacar d’aquesta presentació que Amèrica Llatina està en 
un moment d’estacament en la consecució de la justícia social i econòmica, 
sotmesa a un cicle de disminució de la productivitat i d’increment de la 
iniquitat.  
 
Els governs nacionals en general, i els de les ciutats en particular, estan 
immersos en  una crisi de confiança democràtica. Els nivells de corrupció i la 
interacció entre la violència institucional, el narcotràfic i la política estan 
configurant una imatge de descrèdit dels  governs que actuen sota una lògica 
diferent als interessos i necessitats de la població.  
 
El 80 % de la població d’Amèrica Llatina viu en macrociutats  que no donen 
resposta als desafiaments que tota ciutat ha d’afrontar: seguretat alimentària, 
habitatge, gestió de residus, mobilitat, contaminació, delinqüència, serveis 
bàsics per a tothom - més de 140 milions de persones no hi tenen accés- , etc. 
En aquest context, cal tenir present  que les dones són la població més 
vulnerable i victimizada.  La desigualtat econòmica, la insuficient capacitat 
d’influència en els òrgans de poder i l’altíssim índex de feminicidis així ho 
mostren.  

 
La globalitat de les injustícies ens obliga a repensar les estratègies de 
cooperació  i endegar l’abordatge dels problemes transnacionals (narcotràfic, 
violència, canvi climàtic, migracions massives, etc.) que estan desestabilitzant 
la zona i frenant el desenvolupament equitatiu. Una possible línia de treball, 
sense oblidar la formació i suport a les plataformes civils,  és  l’enfortiment de 
les xarxes de ciutats, per tal d’empoderar als govern locals per aconseguir 
millorar les  polítiques fiscals i  augmentar els ingressos propis amb els que 
 aplicar polítiques destinades a assegurar el dret a la ciutat impulsant la 
redistribució dels bens i serveis.  
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Així mateix, fruit de la reflexió i les aportacions de les entitats assistents, es 
va considerar que el procés de pau en curs a Colòmbia hauria de ser una tema 
a prioritzar en les accions de cooperació que gestioni o en les que contribueixi 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 
• Trobada "Nicaragua: el rol dels agents internacional per afrontar la crisi” 

9 novembre 2018, 11:00h 
C. Avinyó, 15 
Persones assistents: 20 (V. llistat annex) 
 
La crisi política i social que es va iniciar a l’abril de 2018 a Nicaragua i els 
greus incidents ocorreguts van motivar que el Consell, preocupat i indignat 
per la situació d’extrema gravetat en que es trobaven els drets humans en 
aquest país, aprovés, el 14 de maig de 2018, una declaració de denúncia i 
crida  al diàleg ampli, que inclogui tots els sectors de  la  societat  
nicaragüenca per  resoldre,  de  forma  pacífica  i  justa,  el  conflicte 
actual i per garantir el respecte dels drets humans. (Declaració Nicaragua 
14.05.2018). En termes semblants el Consell Plenari Municipal de Barcelona 
acordà una declaració en la seva sessió del 20 de juliol de 2018. 
 
La crisi a Nicaragua va afectar la dinàmica de les entitats que 
desenvolupaven projectes de cooperació en el terreny, nombrosos 
programes es van cancel·lar  i les entitats es mantenien  a l’expectativa 
abans d’iniciar noves accions o finançar nous projectes. En aquest entorn es 
va organitzar la Trobada "Nicaragua: el rol dels agents internacional per 
afrontar la crisi” organitzada amb la voluntat de compartir anàlisis i 
propostes per activar una estratègia coordinada d'Ajuntament i 
organitzacions de justícia global amb seu a Barcelona respecte Nicaragua. 
 
Aquesta sessió es va iniciar amb les exposicions de Salvador Martí i Puig, 
professor de la Universitat de Girona i investigador del CIDOB (via skype) i 
de Kenia Castaldo del grup Feministes Autoconvocades Nicas, sobre la 
situació a Nicaragua. A continuació es mantingué un diàleg entre les 
persones assistents sobre les dificultats per a dur endavant la cooperació 
amb Nicaragua, incloent els riscos per a la seguretat de les persones 
cooperants, i  apuntar vies per a mantenir actius els projectes en curs. 
 
Una de les qüestions clau que es van plantejar va ser com posicionar la 
cooperació municipalista, tradicionalment vehiculada a través dels acords 
d’agermanament entre ciutats, davant la paradoxa que molts dels governs 
local son còmplices del President Ortega en  la repressió del moviments 
socials i de la violació dels drets humans. Cal subratllar  també que el 
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Govern nacional pretén capturar els fons de cooperació internacional que 
arriben al país. 

 
Com a principal conclusió d’aquesta trobada és la consideració que cal 
assegurar la protecció de la societat civil, especialment als i les membres 
dels moviments socials,  i  preservar l’atenció a les necessitats bàsiques de 
la població més vulnerable. En aquest sentit es podria qualificar les 
intervencions de les ONG a Nicaragua d’emergència i orientar la cooperació 
a programes socials, una recomanació que també va fer el Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament. 

 
Paral·lelament és importat centrar el  esforços  en dos àmbits estratègics al 
Govern de Nicaragua. D’una banda, sumar-se a  la pressió internacional 
reclamant al Govern de Nicaragua l’estricte respecte als drets humans i 
denunciant  la repressió i l’aïllament econòmic del govern i de l’altra 
banda, donar suport a la comunitat i a les organitzacions nicaragüenques 
víctimes del conflicte que es veuen  obligades a actuar des de l’exili. 
 
 

3. Contribuir a la definició de l’estratègia d’educació per a la 
justícia global (EpJG). 

 
3.1. Obrir la participació a l’estratègia per part del sector (membres del 
Consell i/o altres organitzacions i actors claus que es considerin). 
 
3.2. Treballar sobre un document de diagnosi que s’està elaborant en 
aquests moments. 
 
3.3 Identificar necessitats, reptes, propostes de cara a marcar les línies de 
l’estratègia que haurà d’orientar la política educativa de justícia global 
ens els propers 4 anys (2018-2021). 
 

Per a dur endavant aquests objectius es va constituir un grup de treball que 
aplegà membres del Consell i també un nombre important d’altres organitzacions i 
persones expertes en EpJG.  
La primera trobada del grup de treball tingué lloc el 24 d’abril i es va presentar 
un DAFO, realitzat per la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional, 
sobre la situació actual de l’EpJG a partir  de les accions desenvolupades des de la 
Direcció en el període 2012-2017. Igualment, es va informar del punt en que es 
trobava la diagnosi, quins trets caracteritzaran l’estratègia d’EpJG, així com el 
procés de participació que l’alimentarà.  
 

mailto:consellcooperacio@bcn.cat
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La resta de sessions d’aquest grup de treball, van tenir un format de taller i es 
van programar de forma duplicada, en dies i horaris diferents, per oferir més 
opcions de participació a les persones interessades.  
La metodologia emprada va ser la de debatre en petits grups sobre les dimensions 
i principals elements de l’EpJG.  
 
Resum sobre les reunions del grup de treball sobre l’estratègia d’EpJG: 
 

Data Persones 
participants* 

Tema 

24 abril 2018 50 Presentació DAFO de la diagnosi EpJG i 
procés participatiu previst 

10 i 11  juliol 2018    45 Debat sobre les 10 idees clau de la 
diagnosi d’EpJG 

25 i 26 setembre 2018 35 Taller sobre: territori i agents, paradigma 
de la justícia global, educació formal i 
aps. 

16 d’octubre / 6 de novembre 2018   28 Taller sobre : 0,7 % i nous actors, teoria 
del canvi i avaluació, la comunicació com 
a eina de transformació social i 
modalitats i temàtiques dels projectes. 

*V.llistat annex 
 
Les aportacions fruit d’aquestes sessions han nodrit la diagnosi d’EpJG i han 
permès identificar els reptes principals als que haurien d’apuntar les línies de 
treball per als propers anys que integraran l’estratègia d’EpJG. Com a tancament 
d’aquest procés participatiu es preveu l’edició del document de la diagnosi sobre 
l’EpJG 2012-2017. 
 
 
4. Impulsar el treball de cooperació i justícia global en l’àmbit 
universitari. 
 

4.1. Analitzar des de quins espais de la universitat es pot impulsar la 
cooperació i l’educació per a la justícia global (currículum, APS, recerca, 
transferència dels coneixements i de les recerques, fomentar espais de 
visibilització com els premis ODS i Justícia Global, a través de les 
fundacions de solidaritat de cada universitat, etc).  
 
4.2. Buscar els punts de trobada de l’administració local i les universitats a 
la ciutat. 

 
Per la seva relació amb l’estratègia d’educació per a la justícia global, un gran 
nombre d’actors interessats i/o vinculats a aquesta temàtica (cooperació per a la 
justícia global i universitats) pertanyien al grup de treball d’estratègia d’EpJG. 

mailto:consellcooperacio@bcn.cat
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Aquest fet, conjuntament amb la manca de capacitat per assumir paral·lelament 
la dinamització d’un espai participatiu per dur a terme aquests objectius, van 
comportar que s’hagués d’ajornar l’inici del treball en aquest àmbit. 
 
Per altra banda, les conclusions a les que apunta el procés d’estratègia d’EpJG 
poden ser una bona base per aprofundir en el tema de la cooperació i justícia 
global en l’àmbit universitari de forma coherent i coordinada amb les accions i els 
instruments en que es concreti l’estratègia d’EpJG. 
 
 
5. Contribuir a la difusió i integració del concepte de 
coherència de polítiques en l’organització municipal i en el sector 
de les ONG. 
 

5.1. Definició dels elements clau necessaris per consolidar un concepte 
compartit de coherència de polítiques públiques. 
 
5.2. Cerca d’espais d’oportunitat i elaboració d’iniciatives conjuntes per 
avançar en l’adopció i difusió d’uns estàndards de coherència de polítiques 
públiques. 

 
Per a l’assoliment d’aquests objectius es va optar per la constitució d’un grup de 
treball integrat per alguns membres del Consell i altres entitats i institucions que 
havien expressat interès en participar-hi.  
 
La tasca d’aquest grup durant l’any 2018 s’ha orientat en dues línies paral·leles 
emmarcades pel Pla Director:  
 

- La primera ha estat en l’àmbit de la justícia ambiental: en aquesta línia es 
va presentar un estudi sobre les metodologies més adients per a prendre 
consciència de l’impacte ambiental de Barcelona a l’exterior i sobre les 
línies a seguir per reduir aquests impactes.  

- La segona és tot l’àmbit de la compra pública i la contractació. La compra 
pública és un instrument amb un gran impacte, que ha d’anar en la línia de 
les polítiques per garantir els drets humans i la sostenibilitat, tant en el 
nostre territori com fora d’ell. En un món globalitzat, les cadenes de 
subministrament dels productes que s’adquireixen aquí formen part d’un 
sistema econòmic que te impacte en els drets humans i en la sostenibilitat 
de tot el planeta. L’administració pública té la responsabilitat de garantir 
que es compleixen els drets humans i ambientals en tot el cicle de vida dels 
productes que adquireix. 
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Les properes passes que es planteja aquest grup de treball és seguir compartint 
els avenços en compra pública, en polítiques públiques i impactes ambientals i en 
empresa i DDHH.  
 
Es preveu realitzar una formació adreçada al grup de treball en temes de 
transparència i d’accés a la informació pública, entre altres activitats.  
 
Resum sobre les reunions del grup de treball sobre coherència de polítiques 
públiques: 
 

Data Persones 
participants* 

Tema 

27 juny 2018 22 Presentació de l’estudi “Anàlisi de 
metodologies per a l’avaluació de 
l’impacte ambiental de Barcelona a 
l’exterior” 

10 octubre 2018    12 Mapatge, presentació i debat de les 
diferents entitats que treballen en 
compra pública o temàtiques similars 

*V. llistat annex 
 

 
6. Establir relacions de col·laboració i d’intercanvi amb altres 
consells de participació d’àmbit territorial i/o sectorial i amb el 
Consell de Ciutat. 
 

6.1. Informar a altres consells dels acords i declaracions del Consell. 
 
6.2. Informar al Consell de Ciutat de l’execució del pla de treball del 
Consell. 

 
La relació d’aquest Consell amb la resta de Consells sectorials d’àmbit de ciutat, 
durant aquest any ha estat de caràcter puntual i amb la finalitat, tal com descriu 
l’enunciat de l’objectiu 6.1, de donar a conèixer les declaracions o 
posicionaments que havia aprovat el Consell. Així es van compartir les 
declaracions aprovades* pel Ple del Consell que podrien tenir objectius 
coincidents amb el Consell Municipal d’Immigració (Declaració de suport a 
Proactiva Open Arms) i amb el Consell de les Dones (Posicionament del Consell 
sobre Nicaragua).  
 
 
 
*V. apartat 4 “Declaracions i Posicionaments” 

mailto:consellcooperacio@bcn.cat
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Igualment, es va traslladar a la Secretaria del Consell Municipal d’Immigració 
l’interès per dur endavant alguna iniciativa conjunta entre ambdós consells. 
Aquesta proposta, tot i que va ser ben rebuda, de moment encara no s’ha 
materialitzat. 
 
Pel que fa a la relació del Consell amb el Consell de Ciutat aquesta s’ha mantingut 
mitjançant el representant que el Ple del Consell te en aquest òrgan de 
participació, Aitor O. Urquiola, i que ens permet l’intercanvi d’informació 
bidireccional en afers d’interès comú. 
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3. REUNIONS DELS ÒRGANS DEL CONSELL 
 

3.1. Ple del Consell 
 
Durant el 2018, el Consell es va reunir en plenari el 9 d’abril, una sessió 
ordinària que va comptar amb l’assistència de vint-i-sis persones membres 
d’aquest òrgan.  
D’acord amb el que estableix el Reglament de Funcionament Intern del 
Consell en el seu article 10è, es va programar una segona reunió del Ple 
durant el mes de desembre però finalment el ritme de reunions de la 
Permanent va obligar a ajornar aquesta sessió. 
Els principals acord del Ple del 9 d’abril, tal com es van recollir a l’acta-
resum van ser: 
 

1. Aprovar l’acta-resum de la sessió anterior del 13.11.2017 
2. Aprovar el document Pla de Treball 2018 del Consell 
3. Modificar el text de la proposta de “Procediment per a presentar i 

aprovar declaracions..” per: 
-Enviar la proposta de declaració a la Permanent i al mateix temps a 
la resta de membres del Ple. 
-Donar un dia de temps perquè els membres de la Permanent 
comuniquin si tenen alguna esmena a la proposta de declaració.  
-Informar a tothom de la resolució final del Consell. 

4. Aprovar la proposta de la declaració de suport a Proactiva Open Arms 
presentada per GRAIN i realitzar algunes modificacions en el text a 
càrrec d’un equip de tres persones del Consell. 

 
 

3.2. Comissió Permanent  
 
La composició de la Comissió Permanent del Consell és la següent: 
 
 Laura Pérez, Presidència del Consell 
 Tono Albareda (LaFede.cat), Vicepresidència del Consell 
 Aitor O. Urquiola, GRAIN 
 Ascensión Romero, CCOO, i  Daniel García, UGT (alternats 

anualment) 
 David Llistar, Dir. de Justícia Global i Coop. Internacional 
 Felip Roca, Dir. de Diplomàcia de Ciutats 
 Jordi Saban, Pallassos sense Fronteres 
 Luca Gervasoni, La Fede.cat 
 Meritxell Budó, Fons Català de Coop. al Desenvolupament 

mailto:consellcooperacio@bcn.cat
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 Miguel A. Castro, La Fede.cat 
 Núria Zapata, Mujeres Pa’Lante 
 Núria Camps, experta 
 Glòria Meler, secretària del Consell 

 
Durant el 2018, la Comissió Permanent s’ha reunit de forma ordinària els 
dies 26 de febrer, 14 de maig i 26 de novembre amb la finalitat d’impulsar 
el  Pla de Treball 2018 del Consell. El contingut d’aquestes reunions ha 
estat principalment el debat i la presa de decisions sobre aspectes de 
funcionament del Consell (p.ex. el procediment per presentar i aprovar 
declaracions*), l’intercanvi d’informació sobre la tasca dels grups de treball 
del Consell, l’impuls i l’acord per a l’aprovació de posicionaments i 
declaracions del Consell i altres qüestions com la comunicació de canvis o 
altes i baixes de membres. 
Per potenciar la participació, la Comissió Permanent va acordar fixar les 
dates de reunió havent consultat prèviament a les persones membres 
mitjançant l’eina del Doodle. 

mailto:consellcooperacio@bcn.cat
http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/acta-resum_permanent_26022018.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/acta-resum_permanent_14052018_0.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/acta-resum_permanent_26112018_0.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/procedim_declaracions.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/procedim_declaracions.pdf
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4. DECLARACIONS I POSICIONAMENTS 
 

Aquest any 2018 el Consell es va dotar-se d’un procediment per poder 
aprovar amb agilitat les propostes de posicionaments o de declaracions que 
els/les membres del Consell desitgessin presentar en relació a 
determinades situacions i fets en les que s’estava produint una vulneració 
dels drets humans. 
 
El Consell ha aprovat les següents declaracions*: 

 
− Declaració de suport a Proactiva Open Arms (aprovada en la sessió del 

Ple del Consell del 9 d’abril de 2018). 
 
Presentada per GRAIN arran de la immobilització de forma cautelar d’un 
dels vaixells de Proactiva Open Arms i de les acusacions d’afavorir la 
immigració clandestina i d’associació criminal de que fa ser objecte 
aquesta ONG per part de la fiscalia de Catània (Itàlia) el mes de març de 
2018. El Ple del Consell va manifestar el seu desacord amb aquest fets i 
va exigir al Govern italià la retirada immediata de tots els càrrecs 
contra els i les activistes de Proactiva Open Arms i el lliurament del seu 
vaixell per poder continuar amb la seva tasca de salvament. 
 
 

− Posicionament sobre la situació a Nicaragua 
 
L’abril de 2018 a Nicaragua es va iniciar una crisi política i social amb 
una desproporcionada i brutal reacció de les autoritats estatals. La 
gravetat de la situació amb desenes de morts, persones desaparegudes i 
torturades, censura i atacs als mitjans de comunicació...va motivar que  
el Consell aprovés, el 14 de maig de 2018, una declaració de denúncia i 
crida  al diàleg ampli, que inclogués tots els sectors de  la  societat  
nicaragüenca per  resoldre,  de  forma  pacífica  i  justa,  el  conflicte i 
per garantir el respecte dels drets humans. 
D’acord amb el procediment acordat en el Consell, aquesta proposta es 
va presentar signada per tres membres del Ple. 
 
Es va enviar per correu electrònic, primer a la Permanent i després a la 
resta de membres del Ple. Finalment, la Permanent en la seva sessió del 
14 de maig va acordar el redactat final amb la incorporació de les 
esmenes proposades pel Grup municipal Demòcrata i la Fundació Pau i 
Solidaritat.  
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− Comunicat sobre la situació a Palestina 
 
Des del 30 de març de 2018 que la població palestina a Gaza va iniciar la 
Gran Marxa, Israel havia respost de forma brutal (assassinant i ferint 
greument persones) a les seves manifestacions pacífiques en les que es 
reclamaven el dret que tenen com a persones refugiades de tornar a les 
seves llars.  
 
Amb aquest comunicat, el Consell expressava la seva condemna per 
aquests fets de vulneració greu dels dret humans i entre altres peticions 
instava al Govern espanyol perquè imposés de manera immediata un 
embargament militar a Israel per l’elevat risc que hi ha que les armes i 
el material de defensa venut per l’Estat espanyol a Israel pugui ser 
utilitzat per cometre crims de guerra o contra la humanitat. 
 
El Comunicat sobre la situació a Palestina va ser presentat per 
LaFede.cat amb la signatura de cinc dels seus representants en el 
Consell. En la fase de consulta a la Permanent es va acceptar dues 
esmenes  proposades per la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO i es va 
derivar a la resta de membres el Ple que no van expressar cap objecció. 
Finalment el Comunicat es va aprovar el 22 de maig de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
* V. Documents annexos 
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5. CANVIS, ALTES I BAIXES DE MEMBRES 
 
 
 

Ple del Consell 
 

Núria Zapata, representant de Mujeres Pa’Lante, comunica (05.04.2018) la 
seva baixa de Mujeres Pa’Lante i en conseqüència també del Consell. 
Posteriorment (30.01.2019), la Clara Elena Romero informa que ella és la 
nova representant d’aquesta entitat en el Consell. 
 

 
Comissió Pemanent 
 

− La Coordinadora d’Entitats Senegaleses de Catalunya, representada per 
Amadou Bocar Sam, comunica (05.02.2018) la seva baixa de la 
Permanent. 
 

− Alejandro Pozo, expert, comunica (01.02.2018) la seva baixa de la 
Permanent. 
 

− Pallassos Sense Fronteres, comunica (01.02.2018) el canvi del seu 
representant (Carles Requena) a la Comissió Permanent pel Jordi Saban. 
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6. ANNEXOS 
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ORGANITZACIONS PARTICIPANTS EN LA JORNADA “QUÈ POT 
FER BARCELONA A AMÈRICA LLATINA (DES DE LA 
COOPERACIÓ)?”  
28 febrer 2018 
 
Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP) 

Associació Acció Internacional per la Pau IAP Catalunya 

Brigades Internacionals de Pau de Catalunya 

CIDOB 

Col·legi de Periodistes de Catalunya 

Cooperacció 

Dir. Estratègia i Cultura de la Sostenibilitat, Ajuntament 

Dir. Gral. de Cooperació al Desenvolupament, Generalitat de Catalunya 

Dir. de Relacions Internacionals, Ajuntament 

Ecologia Urbana, Ajuntament 

Entrepobles  

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

Fundació CODESPA Catalunya  

Fundació Pau i Solidaritat de CCOO Catalunya 

Fundación Comparte 

Metges del Món Catalunya 

Oxfam Intermón 

Sindicalistes solidaris UGT 

SUDS  

Xarxa de Consum Solidari 
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ORGANITZACIONS PARTICIPANTS EN LA TROBADA 
"NICARAGUA: EL ROL DELS AGENTS INTERNACIONAL PER 
AFRONTAR LA CRISI”  
9 novembre 2018 
 
Colectivo de Mujeres de Matagalpa  

Construimos Nicaragua a Europa 

Coordinadora Amnistia Internacional a Catalunya 

Creu Roja Catalunya 

DESOS Opció Solidària  

Dir. Gral. de Cooperació Generalitat de Catalunya 

Entrepobles 

Feministas Autoconvocadas BCN 

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

Fundación Comparte 

Oxfam Intermón 

SUDS 

 

mailto:consellcooperacio@bcn.cat


 Consell Municipal de Cooperació Internacional 
per al Desenv olupament 
Carrer Avinyó, 15 planta 4a 
Tel. +34 934 132074 
08002 Barcelona  
e-mail: consellcooperacio@bcn.cat 
 
 

 

21 
 

ORGANITZACIONS PARTICIPANTS EN EL GRUP DE TREBALL 
D’ESTRATÈGIA D’EpJG 
 
ACCD 
ACPP-Catalunya 
Adsis 
AHEAD 
Akwaba  
AlbaSud 
alterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes 
AMB 
Aroa 
ASF 
Associació de planificació familiar 
Centre de Recursos en Drets Humans 
CIP 
CIRD 
Consell del CCD de la UPC 
conseller tècnic Sant Andreu 
conseller tècnic Sant Andreu 
consllera tècnica Gràcia 
Consorci Educació 
Cooperacció 
Creart 
CRP Les Corts 
Departament de Transversalitat de gènere 
Departament d'informació i atenció a les Dones. Direcció de Feminismes i LGTBI 
DESOS Opció Solidària 
Diputació Barcelona 
Direcció de Serveis d'Economia Cooperativa, Social i Solidaria i Consum 
Direcció d'Estratègia i Cultura de Sostenibilitat, Ecologia Urbana 
Districte Les Corts      
Districte Sant Andreu 
Districte Sant Martí 
Drac Màgic 
Edualter 
Escola Cultura de Pau 
Escola Lliure El Sol 
Escoles més Sostenibles 
Farmamundi 
Feminismes i LGTBI 
Fil a l'Agulla 
FSUB 
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Fundació Pau i Solidaritat CCOO 
Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió Demòcrates) 
Grup Municipal Esquerra Republicana 
IDHC 
IMEB 
Institut de Drets Humans de Catalunya 
INSTITUT DIVERSITAS  
Intered 
Justícia i Pau 
La Fede.cat 
Les Corts 
Plataforma unitaria contra la violència de gènere 
QUEPO 
Regidoria Feminismes 
RuidoPhoto 
SCI  
SED Catalunya 
Transversalització de gènere 
UAB-FAS 
UNICEF 
Universitat Pompeu Fabra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNRWA 
UOC 
UPC 
Vols 
Xarxa Dones Periodistes 
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ORGANITZACIONS PARTICIPANTS EN EL GRUP DE TREBALL 
DE COHERÈNCIA DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES 
 
ACCD- Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 

ACPP 

Agència de l’energia Ajuntament de Barcelona 

Ajuntament de Barcelona Comissionat d’Ecologia 

Ajuntament de Barcelona Turisme 

APFCIB Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears 

Barcelona Regional 

Centre Delàs 

Consultores estudi petjada ambiental   

Ekona 

Enginyeria sense fronteres 

Fundació Pau i Solidaritat 

GRAIN 

ICTA/ UAB 

La Fede 

Novact 

Observatori DESC 

Relacions Internacionals Ajuntament de Barcelona 

SETEM Catalunya 

Suds 

UB- Universitat de Barcelona 
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23/04/2018 
PROCEDIMENT PER PRESENTAR I APROVAR DECLARACIONS I POSICIONAMENTS EN EL 
CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT 
Presentació de propostes de declaracions, posicionaments,... 
 
Els criteris per a l’admissió de les propostes de declaració o posicionament seran: 
 

1. Que la proposta no contradigui els valors i principis en els que es fonamenta el 
Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global  

 
2. Que la proposta contribueixi a algun/s dels objectius del Pla Director de 

Cooperació per a la Justícia Global 
 

3. Que la proposta estigui signada per representants d’un mínim de tres membres 
del Consell (inclosos grups municipals). 

 
La forma de presentació: 
Les propostes s’adreçaran per escrit (PDF del document original signat), via correu 
electrònic, a la Secretària del Consell adjuntant un argumentari sobre el compliment 
dels criteris d’admissió núm. 1 i 2. 
 
Procediment de tramitació 
La Secretària del Consell comprovarà que la proposta compleix els criteris 
d’admissió i la derivarà (via telemàtica) als membres de la Comissió Permanent 
que en el termini d’un dia podran, si escau, introduir alguna esmena al text 
proposat. Simultàniament també s’enviarà a la resta de membres del Consell, com 
a informació. 
La Comissió Permanent decidirà la redacció final de la declaració via telemàtica 
o, si fos necessari, presencial. 
La Secretària del Consell enviarà el text final de la declaració a tots/es els/les 
membres del Consell que en cas que s’hi oposessin ho hauran de comunicar a la 
Secretària del Consell en el termini de dos dies. 
 
Procediment d’aprovació de les declaracions i posicionaments: 
Es considerarà aprovada la proposta de declaració per consentiment del Consell 
excepte en el cas que, en el termini de dos dies a comptar des de la data de la 
seva tramesa als/ a les membres del Ple, una cinquena part d’ells/es haguessin 
expressat la seva objecció. En aquest cas i si les objeccions són parcials es 
modificaria el text proposat amb l’objectiu d’aconseguir un consens i se sotmetria 
a votació dels membres del Ple. En cas de votació caldria majoria simple per a 
l’aprovació de la proposta de declaració.  
S’informarà per correu electrònic a tots/es membres del Consell del resultat 
d’aquest procés. 
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DECLARACIÓ DE SUPORT A  
PROACTIVA OPEN ARMS 

 
El Ple del Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 
reunit el 9 d’abril de  2018 exposa que : 
 
Vivim temps de criminalització de l'activitat dissident. Mentre, en moltes parts del 
món, s'assassina activistes de drets humans, defensors i defensores del medi 
ambient i  de la terra, en la nostra Europa s'utilitzen les forces de seguretat, 
l’obertura de causes judicials davant els tribunals i el desprestigi davant l'opinió 
pública com a mesures de pressió i repressió. En aquesta espiral hi ha un punt 
especialment calent, el mar Mediterrani, tant perquè és on estan morint-hi milers 
de persones com perquè els/les europeu/es confronten opinions molt diferents de 
com s’ha d’actuar. On les persones que fugen de la guerra i la pobresa veuen una 
ruta, altres hi veuen una frontera, una fortalesa. I al mig, establint ponts, donant 
refugi i socorrent, trobem persones mobilitzades, activistes, col·lectius i 
organitzacions intentant aportar consol, seny i socors. Això que anomenem 
solidaritat. Entre aquestes organitzacions destaca la tasca que realitza Proactiva 
Open Arms. 
 
Proactiva Open Arms ens obre una finestreta per veure les pròpies misèries i les 
dels nostres governants. Ensenyen el que no interessa, el que ja no és portada en 
els telenotícies ni en els diaris. Treballen al mar rescatant les persones excloses, 
abandonades, nàufragues. 
 
Per tot això, Proactiva Open Arms molesta. Molesta també per la seva actitud 
crítica de denúncia de la manca de resposta davant un problema greu. Un 
d'aquests de vida i mort. Un d'aquests davant el qual no hi caben matisos. Un que 
està més enllà de papers i lleis. 
 
A Proactiva Open Arms els han acusat de tràfic de persones. Es criminalitza els i 
les defensores de la vida i se’ls acusa de fer diners. Quelcom que està començant 
a afectar a altres activistes i col·lectius humanitaris que operen en les fronteres i 
que resulten incòmodes als estats i a la Unió Europea.  
 
Per tot això : 
 
Exigim la immediata retirada de tots els càrrecs contra els i les activistes de 
Proactiva Open Arms i el lliurament immediat del seu vaixell per poder continuar 
amb la seva tasca. Tasca que compta amb un ampli suport per part de la 
ciutadania de Barcelona i del seu Ajuntament. Salvem a qui salva. 
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POSICIONAMENT SOBRE LA SITUACIÓ A NICARAGUA 

 
El Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament de 
Barcelona, que reuneix prop de 30 entitats i federacions de la ciutat, manifesta: 
 
-Una profunda preocupació davant la vulneració dels drets constitucionals i els 
drets humans a Nicaragua.  
 
-La condemna per les persones assassinades, desaparegudes i els atacs a 
periodistes i contra la llibertat d'expressió a Nicaragua.  
 
-El suport a les persones defensores de drets humans i sol•licita a l'Estat de 
Nicaragua el respecte de les obligacions internacionals en matèria de drets 
humans. 
 
-El suport a l'exigència d'instal•lar una Comissió de la Veritat independent on 
participin organitzacions internacionals que investigui els assassinats i violacions a 
drets humans esdevinguts i que treballi en identificar responsabilitats de manera 
que puguin aplicar-se les sancions corresponents. 
 
 
Per tot això, denunciem: 
 
-La brutalitat de la policia en la repressió de manifestacions i la utilització 
d'armes de foc contra estudiants que exercien el seu dret a manifestar-se. 
 
-L'assassinat de com a mínim 53 persones segons el CENIDH (Centro Nicaragüense 
de los Derechos Humanos), majoritàriament joves, desenes de persones 
desaparegudes, així com la tortura patida a les presons (El Chipote i La Modelo) 
per joves manifestants que la Policia Nacional va detenir sense justificació, durant 
diversos dies, així com la manera degradant en què aquestes persones van ser 
posades en llibertat. 
 
-Els intents d'intimidació per part dels funcionaris del cos diplomàtic nicaragüenc 
quan les persones nicaragüenques residents a Barcelona i a la resta de l'Estat 
espanyol, França, Anglaterra, Alemanya, Bèlgica, Dinamarca i Suïssa s'han 
manifestat de forma pacífica en espais públics o davant d'ambaixades, així com 
les amenaces que han rebut les seves famílies a Nicaragua, per part de la Policia 
Nacional. 
 
-Les violències sexuals que s'han reportat i que han estat utilitzades com armes 
d'intimidació i repressió per part de l'Estat, tal com ho han demostrat els 
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testimonis de diverses sobrevivents davant  les organitzacions de drets humans i 
mitjans de comunicació. 
 
-La censura i la manipulació dels mitjans de comunicació i els atacs que han patit 
professionals del periodisme (robatoris de càmeres i agressions físiques), i 
condemnem el fet que els mitjans de comunicació oficialistes no donin cobertura 
als esdeveniments que desprestigien al govern. 
 
-La cooptació de tots els poders de l’Estat per part del govern que impedeix que 
hi hagi justícia en el país.  
 
Per tot l’exposat, 
 
Demanem i fem una crida al diàleg ampli, que inclogui tots els sectors de la 
societat nicaragüenca per resoldre, de forma pacífica i justa, el conflicte actual i 
per garantir el respecte dels drets humans. 
 
 
 
Barcelona, 14 de maig de 2018 
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COMUNICAT SOBRE LA SITUACIÓ A PALESTINA 
 
La població palestina a Gaza, sotmesa per Israel a un inhumà bloqueig per terra, 
mar i aire des de fa dotze anys, va iniciar el passat 30 de març la Gran Marxa del 
Retorn. Cada divendres durant les últimes setmanes, la població palestina de la 
Franja de Gaza ha sortit al carrer a protestar pacíficament per reclamar el dret 
que com a persones refugiades tenen a tornar a les seves llars, tal com ho estipula 
la legislació internacional. 
 
Des de llavors, Israel ha assassinat a més de 100 palestins i palestines a les 
protestes setmanals, 55 només el passat 14 de maig de 2018, i n’ha ferit més de 
2.000, moltes amb ferides permanents per a tota la vida. 
L'Estat espanyol, manté actualment relacions de compra i venda d'armes amb 
Israel, un país acusat de cometre, entre moltes altres atrocitats, un crim 
d'apartheid contra el poble palestí. 
Israel promociona la seva indústria militar i de defensa amb l'emblema "Provat en 
Combat" convertint a Gaza i Cisjordània en cruels laboratoris d'experimentació en 
què la població civil palestina serveix com a conillets d'índies per al 
desenvolupament d'armes i altres materials que seran exportats posteriorment als 
Estats Units o a Europa. 
 
A dia d'avui hi ha un elevat risc que les armes i el material de defensa venut per 
l'Estat espanyol puguin ser utilitzats per cometre crims de lesa humanitat, 
infraccions greus dels Convenis de Ginebra de 1949, atacs dirigits contra béns de 
caràcter civil o persones civils protegides. 
Amnistia Internacional ha reiterat recentment la seva crida als governs de tot el 
món perquè imposin un embargament integral d'armes a Israel després de la seva 
resposta a les manifestacions multitudinàries celebrades en el marc de la Gran 
Marxa del Retorn. 
 
Per tot això, el Consell Municipal de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament de Barcelona es compromet a: 
 
1. Instar el Govern de l'Estat espanyol perquè imposi de manera immediata un 
embargament militar a Israel per l'elevat risc que les armes o materials de 
defensa puguin ser utilitzats per cometre greus crims de guerra o contra la 
humanitat. 
 
2. Sol·licitar l'obertura d'una investigació formal sobre aquests homicidis i lesions 
greus en tant que possibles crims de guerra i garantir que els autors queden a 
disposició judicial. 
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3. Demanar que l’Ajuntament de Barcelona revisi els acords i les relacions actuals 
amb Israel per a no donar suport a un Estat que assassina a població civil 
desarmada indiscriminadament. 
 
4. Instar que s'apliquin sancions a Israel, a nivell de Nacions Unides, per crims 
contra els drets humans. 
 
5. Mostrar el seu desacord i condemna contra el trasllat de l’Ambaixada dels 
Estats Units de Tel- Aviv a Jerusalem, vulnerant així el Dret Internacional. 
 
No més assassinats impunes, ja n'hi ha prou de silenci i complicitat. 
 
Barcelona 22 de maig de 2018 
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