PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT
Dijous, 10 de maig de 2018 a les 19:30h, Casa Flors Sirera
Assisteixen: ASEB (Mocthar i Ibi), Justícia i Pau (Alba Oliveras), Federació d’AV
(Assumpta Domingo), Col·legi de treball Social (Gemma Solanas), Rokpa (Jordi
Planell), Inshuti (Fina Farrés), Associació Catalana per la Pau (Ricard Sánchez),
Enginyeria sense fronteres (Marc Bassó), Bages per tothom (Maite Uró). A títol
personal: Pilar Tresserres i Joan Babelli.
Àngels Santolaria (Regidora de Serveis Socials Acollida i Cooperació), Jordi
Masdeu (regidor de la CUP), Roser Alegre (Dinamitzadora Casa Flors Sirera) i
Rosa de Paz (Coordinadora del Programa de Cooperació i Secretària del CM de
Solidaritat).
Convidada per conèixer la situació de l’àmbit de Cooperació: la diputada Adriana
Delgado.
S’excusen: Proide, Yamuna i representant de CIU
ACTA
1 APROVACIÓ DE L’ACTA DEL DARRER PLENARI
L’ordre del dia del darrer Plenari s’aprova per consens.
2. INTERCANVI AMB LA DIPUTADA ADRIANA DELGADO
Com recordareu, la reunió va ser a petició de la diputada Adriana Delgado per tal
de conèixer més de prop la tasca de les ONGD,s del territori i recollir idees i
inquietuds que es puguin tenir en compte en la tasca que es fa al Parlament.
Un primer pas important de la reunió va ser presentar de forma breu el treball de
cada entitat per exposar el model de cooperació que s’impulsa des de cada ONGD
i la tipologia de projectes que es porta a terme.
La part més significativa de la reunió va consistir en compartir amb la diputada tant
el model de Cooperació que el Consell creu que cal defensar i desenvolupar com
les principals preocupacions del sector. El punt de partida es va situar en recordar
que la crisis socioeconòmica ha repercutit en temes importants que han
condicionat al sector de la Cooperació:
•
•
•

Un retrocés del model que corre el risc de tornar a una mirada
assistencialista tant de la intervenció social com de les relacions
internacionals
Un certa desafectació de la població i una preocupació per les
problemàtiques més properes que condiciona la receptivitat vers la situació
global
Una pèrdua important de recursos que suposa un retrocés quant als
avenços aconseguits en les campanyes pel 0,7%. Aquest aspecte també ha
condicionat la reducció de recursos humans i suport tècnic que ha afeblit
les entitats i el seu impacte social.

En aquest context, els principals reptes que les entitats han demanat recollir es
situen en:
•

Treballar el model de Cooperació de manera intersectorial, facilitant el treball
transversal pels drets humans, sense diferenciar termes obsolets com “primer i

tercer món”. Partim d’un món globalitzat on les causes de les problemàtiques i
de la desigualtat són les mateixes als diferents països.
•

Impulsar els vincles entre inclusió social i cooperació pel què fa a sensibilització
ciutadana, promovent una vivència positiva de la diversitat cultural que hi ha als
nostres municipis i veient aquest aspecte com una oportunitat d’aprenentatge
mutu. En aquest sentit, continua sent vital crear espais de col·laboració i
convivència, per exemple aprofitar tota la riquesa que es pot generar des de la
proximitat als barris.

•

Aprofundir sobre la nostra mirada sobre altres cultures i països i fugir d’un
encara molt instaurat etnocentrisme.

•

Analitzar de forma crítica l’ajuda oficial i la seva repercussió real, realitzant un
bon seguiment i rendint comptes a la ciutadania.

•

Difondre els pressupostos reals de defensa i crear polítiques de desarmament,
enfortint una visió de la seguretat des de l’educació i la prevenció i no des del
militarisme.

•

Dissenyar un pla i calendari que faci factible recuperar el 0,7.

•

Continuar apostant per l’Educació per al desenvolupament i la Pau com a eines
estratègiques dels programes de Cooperació.

•

Incidir de manera més contundent als codis ètics dels mitjans de comunicació
pel què fa a la imatge que donen dels països del sud i a les anàlisis de les
relacions internacionals.

La sessió va finalitzar també amb propostes per part de les entitats de poder
enfortir més l’intercanvi entre els diferents municipis i entitats, tant per aprofitar
bones pràctiques (el treball en xarxa per exemple) com per crear aliances amb
altres Consells i així poder tenir més força en alguna de les línies de treball i
apostes de futur.

Gràcies per l’assistència
Finalitzem el Plenari a les 21:15 h

