
                                                                                                                   

COORDINADORA D’ONG PER AL
DESENVOLUPAMENT – ILLES BALEARS 

(CONGD-IB)

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017 



1. ACTIVITATS INTERNES

      1.1  Assemblees

Al 2017, la CONGDIB ha convocat una única Assemblea Ordinària el 15 de Juny que ha 
tingut lloc al Casal de Immigrants i ONGD amb el següent ordre del dia i acords: 

1) Presentació dels assistents.

Es presenten els i les assistents. Excusa assistència Toni Sierra, de Treball Solidari.

2) Lectura i aprovació, si escau, de l’Ordre del Dia.

S’aprova  l’ordre  del  dia  sense  més  canvis,  que  el  nom  de  “Junta  de  Govern”,  que
apareixia  a  l’ordre  del  dia  enviat,  pel  de  “Junta  Directiva”,  tal  i  com es va  aprovar  a
l’anterior Assemblea General.

3) Lectura dels acords de la AGO del 29.6.2016.

Jean François Cuennet resumeix els acords del 26.6.2016. 

4) Ratificació per l’Assemblea de las noves associacions que han sol·licitat adherir-
se a la CONGD-IB.

Es presenten les tres entitats que sol·liciten incorporar-se a la CONGD-IB:  Enginyeria
sense  Fronteres,  que  ja  n’havia  format  part  anteriorment;  Entrepobles,  que  també;  i
Fundació Vicens Ferrer. Totes elles expressen el seu desig de contribuir activament a la
missió de la CONGD-IB. Tota la documentació està completa, només falta un aval per a
Entrepobles. Juan Rodríguez Recio, en nom d’STEI-Ensenyants Solidaris, el compromet
verbalment.

S’aprova l’adhesió de les entitats que ho han sol·licitat, a les quals es dóna la benvinguda.
En nom de la Junta Directiva, Juan Rodríguez Recio expressa la satisfacció de la Junta
Directiva per l’ampliació de la CONGD-IB. Marca com a repte la necessitat que el Govern
tingui una major consideració per a la CONGDIB com a interlocutora de les associacions i
entitats, ja que les expectatives que es van generant amb el canvi de Govern no s’han vist
plenament complertes.

5) Presentació, debat i aprovació, si escau, de la Memòria d’Activitats realitzades
per la CONGD-IB durant l’any 2016.

Jean  François  Cuennet  resumeix  les  activitats  de  2016.  Es  projecta  la  Memòria  que
prèviament s’ha distribuït  a totes les entitats  membres. A instància d’ISCOD, s’amplia
informació sobre la relació entre la CONGDE i les coordinadores autonòmiques.

S’aprova la Memòria d’Activitats de 2016 per consens.

6) Presentació, debat i aprovació, si escau, dels comptes anuals de 2016.

Jaime Maisonneuve presenta els comptes anuals de 2016. UNICEF i ISCOD recorden



que tenen pendent l’abonament de la quota de 2015, a més de la de 2016, el rebut de la
qual encara no s’ha passat a les entitats que tenen domiciliats aquests abonaments. El
Secretari de la CONGD-IB demana disculpes per l’endarreriment en l’abonament de la
quota 2016, del qual se’n fa responsable.

S’aproven els comptes anuals de 2016 per consens.

7) Presentació, debat i aprovació del Pla d’Acció de la CONGDIB per a 2017.

Jean François Cuennet presenta el Pla d’Acció per a 2017. 

Pel que fa a la Campanya Pobresa Zero, Fundació Vicens Ferrer suggereix la possibilitat
d’instal·lar imatges als busos de Palma a partir d’un acord amb l’EMT.

Veïns sense Fronteres suggereix compartir noves lleis de cooperació entre les entitats
membres de la CONGDE, per tenir més capacitat d’influir  en la legislació de la CAIB.
S’acorda convocar una Assemblea Extraordinària a la tardor per valorar aquest tema, un
cop s’hagi recollit informació.

STEI-Ensenyants Solidaris explica que el contacte amb el Fons Menorquí de Cooperació i
amb el Fons Pitiús ha estat poc productiu. Relata la preocupació d’aquests ens per la
seva pervivència i la llunyania que senten les entitats locals respecte a la CONGD-IB, de
la que estranyament alguna, com Dignitat d’Eivissa, en forma part.

CEPAC recalca  que  el  nom de  la  xarxa  d’entitats  que  donen  suport  a  les  persones
refugiades és “Les Balears Acollim”, integrada per 25 entitats. Veïns sense Fronteres i
Jean  François  Cuennet  amplien  la  informació  sobre  la  xarxa  i  animen  a  l’ampliació
d’aquesta  plataforma per  crear  un  discurs  més favorable  a  l’acollida  de les  persones
refugiades. Aclareixen que no es tracta d’una plataforma vinculada a la xarxa estatal. La
connexió amb la xarxa estatal és un tema pendent. Entrepobles i Thaki Rhuna animen a
caminar en aquesta direcció d’aproximació al moviment estatal. S’enviarà a les entitats un
butlletí  de  la  CONGDE  sobre  el  posicionament  entorn  a  la  causa  de  les  persones
refugiades.

Entrepobles relata el moment en què  està l’Assemblea de Moviments Socials (AMS)i a
voluntat d’ampliar la seva base. Veïns sense Fronteres proposa que la CONGD-IB jugui
un paper més actiu a l’AMS. Hi  ha acord general  perquè es produeixi  aquesta major
implicació.

Marino de la Rocha, com a president sortint de la CONGDIB, es felicita per la marxa de la
CONGD-IB i per la seva ampliació. En nom de Sotermun expressa el seu acord amb el
Pla  d’Acció  proposat.  Emfatitza  la  importància  de  sensibilitzar  sobre  els  ODS,  amb
finançament extern o sense, en coherència amb la petició  de la CONGDE d’implementar
polítiques entorn als ODS.

Veïns sense Fronteres troba a faltar al Pla d’Acció la Proposició no de Llei (PNL) contra
els paradisos fiscals, que es va lliurar a la Comissió de Drets Humans del Parlament de
les Illes Balears i havia estat aprovada a  l’Assemblea General de la CONGD-IB. S’acorda
incloure aquesta acció en el Pla d’Acció, en el capítol de relacions institucionals.

STEI–Ensenyants  Solidaris  recalca  la  importància  de  comptar  amb  una  persona
contractada com a secretària tècnica de  CONGD-IB i lamenta les dificultats que hem
trobat perquè la Direcció General aprovi un projecte. Considera que, sense aquesta figura,
serà molt difícil poder avançar i que, per tant, aquest ha de ser un objectiu prioritari de la
CONGD-IB.

Enginyeria sense Fronteres s’interessa per la forma de finançament de la CONGD-IB.
S’explica la línia d’acció de la Junta Directiva d’aconseguir una subvenció directa per part



de la Direcció General de Cooperació, infructuosa encara, per  impediments burocràtics,
malgrat la quantitat de temps i esforços que s’hi han dedicat i que la proposta presentada
hagi estat tècnicament aprovada. 

S’aprova el Pla d’Acció per consens.

Es  tornarà  a  enviar  a  les  entitats  el  Pla  d’Acció,  un  cop  incorporada  al  mateix  la
presentació de la Proposició no de Llei contra els paradisos fiscals.

8) Presentació del pressupost per a 2017.

Jaime Maisonneuve, com a Tresorer de la CONGD-IB, presenta el pressupost per a 2017.

S’aprova el pressupost 2017 per unanimitat

9) Elecció de càrrecs de la Junta Directiva (vocalies i tresorer).

No  s’han presentat  candidatures  a  la  Junta  Directiva.  Joan Rodríguez  Recio  accepta
assumir el càrrec de tresorer a partir de l’1 de gener de 2018. Es reconeix la tasca de
Jaime Maisonneuve durant tot aquest temps, que demana un reconeixement escrit a la
gestora Xica Bruguera. 

Es deixa constància de la futura baixa de Margalida Amorós i  Arturo Sanabria com a
representants de Mussol a la Junta Directiva de la CONGDIB.

Jaime Maissoneuve i Jean François Cuennet animen a les entitats a incorporar-se a la
Junta Directiva.

10) Preguntes i demanes.

Enginyeria sense Fronteres pregunta on està la seu de la CONGD-IB. Marino de la Rocha
explica l’acord verbal amb la Direcció General de Cooperació per a l’ús propi i estable d’un
despatx al Casal de Cooperació i Immigració  i de les seves instal·lacions.

Enginyeria  sense  Fronteres  pregunta  per  la  pàgina  web.  Des  de  la  Junta  Directiva
s’explica que hem perdut el domini i planteja que les xarxes socials poden acomplir millor
el propòsit de comunicar-se en xarxa.

     1.2 REUNIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Durant el 2017 la Junta Directiva s'ha reunit un total d'11 vegades tractant els temes que 
segueixen:  

● Avanç del procés d’anàlisi de les convocatòries: intercanvi d’impressions sobre les 
reunions amb la Direcció General de Cooperació

● Elaboració del nou decret que regularà les ajudes en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament

● Pla estratègic de la CONGD-IB
● Propostes de la CONGDE
● Subvenció directa sol·licitada al Govern de les Illes Balears
● Assemblea General Ordinària 2017 i Quorum Global



● Relacions amb el Fons Mallorquí
● Esborrany de llei del Tercer Sector Social
● Subvenció directa sol·licitada al Govern de les Illes Balears i contractació de 

personal
● Audiències amb els Grups Parlamentaris del Parlament de les Illes Balears 
● Revisió de la Llei de Cooperació Balear
● Contactes amb el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació
● Audiències amb els Grups Parlamentaris del Parlament de les Illes Balears 
● Proposta del Casal de participació a un cicle de formació per a persones migrants 
● Proposta del Casal
● Repassar llistat de socis i establir mecanismes d’abonament de quotes  
● Activitats Setmana contra la pobresa
● Planificació activitats del projecte
● Declaració institucional i PNL ODS
● Llei de cooperació
● Activitat ONG FMSC
● Preparació de la reunió amb el Batle
● Requeriment del Casal
● Calendari d’activitats en relació amb el projecte
● Visita als Fons Menorquí i Pitiús
● PNL Agenda 2030
● Grup de treball revisió Llei de cooperació

Fora de les reunions convencionals de la Junta de Govern el 25 de maig per invitació de 
Jaume Garau, la delegació de la Junta Directiva de la CONGD-IB es va reunir amb aquest
diputat per parlar del projecte de la llei del Tercer Sector Social.
Aquest projecte no inclou les entitats de cooperació i el Sr. Garau ens volia consultar 
sobre aquest aspecte. La raó d’aquesta no-inclusió són  les diferències prou grosses entre
el Tercer Sector i el sector de la Cooperació internacional. Tant en Jaume Obrador com 
en Jean-François Cuennet han admés que és difícil i poc adient formular una normativa 
que es pugui adequar a la realitat d’aquests dos sectors.
Tenint  en compte que la llei del Tercer Sector Social millora el status  de les entitats 
sense afany de lucre que hi treballen i la seva posició davant l’administració, es va pensar 
que es podria dotar d’un status semblant a les entitats de cooperació. A tal efecte, s’hauria
d’actualitzar l’actual llei de cooperació o proposar la redacció d’una llei de cooperació 
nova.
El Sr. Garau va declarar que des del Parlament es podria considerar una d’aquestes dues 
alternatives. L’altra possibilitat és que sigui el Govern que proposi al Parlament modificar 
la llei actual o adoptar una nova llei. Durant el primer Consell de Cooperació del Govern, 
la Sra. Josefina Santiago no es va mostrar contrària a estudiar la necessitat de canviar la 
llei actual, de tal manera que la CONGD-IB podria demanar una reunió amb ella per veure
quines són les possibilitats en aquest sentit.
Tant en Jaume Obrador com en Jean-François Cuennet pensen que val la pena fer un 
contacte amb la Conselleria,  per tal de  tantejar el terreny i després optar o per la via 
governamental o per la via parlamentària. De totes maneres, com a passa prèvia, cal 
tractar el tema en la Junta Directiva per veure si hi ha un consens sobre la necessitat de 
modificar la llei i la manera d’encarar aquesta tasca.
Podria també ser un punt de la propera Assemblea (Precs i preguntes) per sondejar les 
entitats membres



            1.3 GRUPS DE TREBALL AMB ORGANIZACIÓNS MEMBRE

En aquest 2017 hem trobat en els grups de treball una fórmula efectiva de col·laboració 
entre nosaltres. Si sorgeix un tema que suscita debat ho posem en coneixement de la 
resta de les organitzacions i es genera un grup de treball liderat per algun dels membres 
de la Junta Directiva, coordinat per la Secretaria tècnica de la *CONGD-*IB  i compost per 
les *ONGD que decideixin unir-se. Aquesta forma de treballar ens permet ser més 
operatius i crear espais de convivència entre organitzacions sòcies. En aquest 2017 s'han 
desenvolupat dos:

Grup Treball Llei Cooperació

Liderat per Jean François Cuennet, president de la CONGD-IB i compost per: 
Metges del Món, Enginyers sense Fronteres, UNICEF, Veïns sense Fronteres, CEPAC i 
Ajuda en Acció. Sorgeix de la necessitat de modificar la Lei de Cooperació, i, gràcies al 
treball en comú a principis del 2018 podrem presentar les nostres aportacions a la 
Direcció general de cooperació.

Grup de Treball Taller ODS

Sorgeix de la necessitat de crear espais en comú treballar l'Agenda 2030 i és una de les 
activitats del projecte aprovat el Juliol per la Direcció general de Cooperació, ho lidera 
Tamara Covelo, Secretària Tècnica de la CONGD-IB i ho componen: 
UNICEF, Creu Vermella, S´altra Senalla, Thakhi-Runa i Metges del Món. 
En la primera reunió es planteja la possibilitat de contractar serveis professionals per a la 
dinamització del Taller i el seu disseny, es contracta a la Cooperativa *Bauma per a 
aquests efectes i contactem amb el Fons *Mallorquí de *Solidaritat i *Cooperació perquè 
es vinculin al grup de treball. 
En aquest 2017 hem tingut un total de 5 reunions en les quals anem a poc a poc definint 
el Taller que tindrà lloc al març de 2018.



2. ACTIVITATS EXTERNES

   2.1 COORDINADORA ESTATAL DE ONGD (CONGDE)

Al 2017 la Xarxa de Coordinadores Autonòmiques s'ha reunit un total de 5 vegades: 

● Dues assemblees generals ordinàries, el 28 de gener i l'1 d'abril amb els 
següents temes: 

▪ Organització del treball de la Xarxa: 

   Pla  de  treball  anual  Campanya  d'Incidència:  ODS,  Drets  Humans  i  Cooperació  al
Desenvolupament  quòrum  Global  Recopilació,  sistematització,  ...  d'informació:  ús  del
drive 

▪ Informació sobre Quòrum Global

Es vol  treballar  centralment a la repolitització de la cooperació.  Tindrà diversos eixos:
centralitat dels drets socials, límits ambientals, democràcies per al SXXI, perspectiva de
gènere, política que cooperació que volem.
La proposta inicial és que la trobada tingui lloc a València. Això va quedar pendent de
valoració. Finalment, la CVONGD ha agraït la proposta però han declinat la possibilitat a
favor d'Andalusia i  s'han ofert  s'ha participar activament.  Davant  això, la CAONGD va
prendre  la  decisió  d'afavorir  l'esdeveniment  en  2018.  La  CAONGD va  parlar  amb  el
director de l'agència, i en un principi es mostra favorable.
Gemma recorda que aquesta  trobada  ha  de  ser  part  nuclear  del  treball  de  la  xarxa.
També, ha de garantir la participació de les entitats membres en aquest espai.
Maite informa dels passos que s'han donat i l'estat actual de la qüestió. L'objectiu és que
s'incorporin des de ja altres actors en la governança de quòrum global. La Coordinadora
aposta pel quòrum i per tant va a destinar recursos a una persona que de seguiment i
impuls per a això. Hi ha un esborrany bàsic de justificació de la proposta del quòrum, les
palanques de canvi i les idees principals. Aquest esborrany ha de ser treballat amb un
altre  grup  d'organitzacions.  De  forma  bilateral,  s'estan  mantenint  reunions  amb
organitzacions (d'altres sectors i també sòcies de la coordinadora) per convidar-los a que
formin part de l'equip impulsor. En el quòrum s'està plantejant la possibilitat que les sòcies
de les CCAA participin directament. Per a això, s'enviarà a les CCAA una carta d'invitació
per afavorir això. En aquesta carta es detalla quins són els espais en què actualment es
pot participar. Aquests són: comissió logística, científica, finançament,  participació i  de
comunicació. Les que estan actives: la de finançament, la científica i la de participació.
Aquestes  comissions  idealment  haurien  d'estar  compostes  per:  Coordinadora,
coordinadora amfitriona, altres sectors, i altres CCAA / sòcies de CCAA. Es demanarà a
les CCAA que enviem referències locals per a la seva incorporació a aquests espais.
Aquestes comissions a partir de maig tindran unes propostes més desenvolupades sobre
metodologies, eixos, etc. A partir de l'Assemblea de la Coordinadora s'arrenca formalment



el treball. Hi ha una "Comissaria" del quòrum, que s'encarregarà de supervisar el procés i
garantir que aquest va en la direcció adequada.

▪ Sistema de quotes per CCAA

Presentació de modificació del sistema de quotes, a ser aprovat en la AGO 2017
Es va treballar una proposta per a la modificació del sistema de quotes sobre la base de la
discussió de la reunió de setembre de 2016.
La idea principal és que les quotes siguin per trams. Es consideren 2 aspectes: els 
ingressos totals de cada coordinadora i els fons propis. En aquest sentit, els ingressos per
projectes dificulten el càlcul.

▪ Futuro en Común

El 22 abril es va organitza la trobada de futur en comú, un espai de trobada entre 
organitzacions, moviments, xarxes i plataformes socials que treballen tant a Espanya com 
en altres països del món, per acabar amb la pobresa i les desigualtats, i respectar els 
límits ambientals del planeta, neix d'una idea compartida: "juntes som més forts". La 
construcció d'aquest espai neix de la necessitat de compartir agendes, identificar lluites 
compartides, elements comuns i divergències. Aquest procés pretén traçar accions 
conjuntes que posicionin les nostres demandes al centre de les agendes locals i globals.

● El 10 de Juny: Xarxa de Coordinadores Autonòmiques

Davant la impossibilitat de viatjar a Madrid a cada reunió de la Xarxa de Coordinadores, 
s'ofereix la possibilitat de connectar-se en línia a través de la plataforma de Zoom.es. Ésta
és la fórmula que fem servir el 10 de Juny, en la qual tractem els següents assumptes:

▪ Organització del treball de la Xarxa

Es fa un repàs per les activitats planificades per la Xarxa. Es destaquen: el treball de 

preparació d'una campanya sota el paraigua de Pobresa Zero; la participació en diferents 

espais relacionats amb el diàleg intersectorial (Futur en comú, Quorum).

▪ Posicionament ODS - DDHH - Cooperació

Des de la CVONGD han intentat avançar en una proposta. Tenen dubtes sobre fins a quin

punt  s'ha  d'assumir  com  una  tasca  pròpia  la  implementació  o  funcionar  com  un

"watchdog" en una tasca més de vigilància sobre el compliment de les obligacions. En

concret, on es materialitzen? On s'estan territorialitzant?



Un altre dels punts és l'exigència de la dotació de recursos tècnics i econòmics per a la

realització dels objectius, sense que això repercuteixi negativament en les polítiques de

cooperació.

També la claredat de mantenir la coherència de polítiques per al desenvolupament com

un dels avenços i entendre que és una de les estratègies per a la incidència política.

A més, s'han inclòs l'enfocament de drets humans i estan avançant des de l'enfocament

societat civil + AAPP sense incloure al sector privat.

En aquest sentit, el tema d'empreses cal incloure des d'una visió de coherència amb el

plantejament de drets humans + empreses i l'exigibilitat de la seva responsabilitat amb els

drets humans.

● Utilització de Google Drive

La proposta és que qui  iniciï  una consulta,  s'encarregui  de col·locar en una carpeta i

recopilar informació.

● Obertura de l'Informe del Sector a les CCAA

Aquest informe serveix per visibilitzar el panorama en què ens movem des de les ONGD.

Suposa moltíssim treball, però també serveix per visibilitzar moltes dades interessants.

Quines dades els agradaria incloure a les CCAA?

Es farà una revisió del qüestionari  per a adaptar-lo, si  és el  cas, per a poder adaptar

l'estudi. Es planteja fer una reunió específica per veure de quina forma es pot fer.

Es pregunta si des de la Coordinadora es pot recollir informació per a les CCAA.

● CONCLUSIÓ

Es va a revisar el model de fer les reunions / trobades de la Xarxa.

Sobre  el  partit,  s'ajuntaria  amb  la  propera  reunió  de  DDPP  amb  l'Estatal  (proposa

Verónica d'Extremadura tenir un debat de QG).

Andrés demana que s'apuntin 2 o 3 persones més d'Andrés, Gemma i Verónica (Verónica

Extremadura, Sara Galícia, Estrelicia Aragó).

Qui obri una discussió al drive, s'encarrega de recopilar la informació i sistematitzar.

Es  va  a  revisar  la  recollida  de  dades  de  l'Informe  de  2016  i  analitzar  realment  la

possibilitat que es pugui extrapolar a les CCAA.



● Agenda 2030 a Espanya

DOC: Esquema de Compareixença al Congrés dels Diputats:

https://drive.google.com/open?id=0BzwhhNN4742xWjFubTgxRkJnTHM

Es recorden les línies d'incidència: màxim nivell de l'Estat per a la seva implementació i

seguiment;  indicadors  ambiciosos;  arquitectura  institucional  suficient;  mitjans

d'implementació i vigilància de societat civil.

No  hi  ha  més  avenços,  excepte  el  nomenament  de  Francisco  Montalbán  com  a

ambaixador dels ODS. Previsiblement el govern espanyol ha de retre comptes de forma

voluntària davant l'ONU el 2018.

La Comissió de Cooperació del Congrés ha cridat a consultes a diferents (persones). El

20 de juny participarà en aquest espai amb l'esquema d'idees adjunt. La idea és que al

llarg  d'aquesta  setmana i  com a data  màxima fins  el  dijous  15 de juny,  es  facin  les

aportacions que des de les CCAA s'estimin pertinents. El dia 20 la presentació es repartirà

entre 3 organitzacions amb missatges consensuats en base a les línies d'incidència.

● pobresa Zero

● Quorum Global

● Futuro en común

REFLEXIÓ SOBRE EL MARC ESTRATÈGIC DE LA CONGDE

Amb motiu de la reflexió sobre el Marc estratègic de la coordinadora vam estar a Madrid el

3 de novembre, en aquesta jornada un equip de facilitadors contrados per la Coordinadora

Estatal va proposar una sèrie d'exercicis que ajudaran a identificar les línies de treball i les

propostes col·lectives de la Coordinadora Estatal, tota aquesta informació, juntament amb 

una altra destinada a altres moments / espais crearà el marc estratègic de la CONGDE 

2019-2022



Trobada de la Xarxa de Coordinadores 24 I 25 DE NOVEMBRE

L'objectiu d'aquesta Trobada de la Xarxa de Coordinadores era identificar conjuntament 
els reptes als quals ens enfrontem com a Xarxa per a l'any 2018, i com els podem vincular
amb els processos macro en els quals estem involucrades com a Coordinadora i Xarxa de
CCAA. A més de connectar els diferents elements que estan en marxa per adoptar-los 
com un "pla d'acció comuna".

Es tracta d'una sessió d'introducció per contextualitzar i per presentar els reptes. Hi haurà 
un torn de debat i d'interacció. Identifiquem el context en què ens movem, i començarem a
veure pistes de cap a on hem de caminar.

Es va començar la trobada amb una sessió formativa en la qual es van abordar les 
següents reunions:

● Canvi de paradigma en el concepte de Desenvolupament

Perspectiva mediambiental, restricció dels espais per societat civil, esgotament del 
creixement com a model de desenvolupament

Compromisos globals i el paper de societat civil

● Marc de DDHH i ODS

El dissabte 25 l'objectiu del dia era, en primer lloc, generar un espai de diàleg de les 
CCAA per incorporar la seva visió en el marc estratègic de la Coordinadora; en segon lloc,
crear un espai d'input per part de les CCAA per a la creació d'un nou pla estratègic de la 
Coordinadora d'ONGD que contempli les visions locals i les complexitats en què ens 
movem.

● Marc estratègic de la Coordinadora

Sessió de treball facilitada per Diagram amb l'objectiu d'avaluar el pla actual, el que sí va 



funcionar, el que no, així com llançar idees per preparar el nou marc.

Aquest espai serà específic per a les aportacions de les CCAA. És molt important comptar
amb la visió del que és local en la redacció del nou marc estratègic.

● Contextualització d'incidència

Presentació del context polític

Fites interns i externs identificats per la Coordinadora

¿Pre-campanya electoral? ¿Es va a fer un document de mínims consensuat sobre l'AOD 
en el autonòmica? ¿Vincle amb els ODS?

Fita extern: eleccions europees ¿ens interessa fer alguna cosa?

● Diàlegs de canvi + Dinàmica: Presentació de QG i com abordar aquests 
debats des del local

Dinàmica:Objectiu d'aquesta dinàmica: traçar un full de ruta sobre la participació de les 
CCAA en Quorum Global.

      2.2 RELACIONS INSTITUCIONALS

2.2.1 EN RELACIÓ AMB AGENDA 2030:  

• 25 de maig reunió amb Miquel Rosselló

Miquel Rosselló sol·licita una reunió per tractar sobre l’aplicació local dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS).
Les Fundacions Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró han rebut  la petició d’estudiar com el
Govern Balear podria aplicar, en els seus àmbits de competència, els compromisos 
adquirits pel Govern Espanyol amb l’adopció de l’Agenda 2030.



Jean-François Cuennet explica l’origen dels ODS i el canvi de paradigma que suposa 
l’Agenda 2030, que passa de la cooperació del Nord enriquit  amb el Sud empobrit a la 
transformació de les estructures globals per lluitar contra totes les desigualtats i les 
amenaces globals.

Després d’un intercanvi sobre la manera en què es podria realitzar el mandat de la 
Conselleria, ambdues parts acorden les etapes següents:

● La CONGD-IB farà una proposta a les Fundacions Emili Darder i Ateneu Pere 
Mascaró

● Les Fundacions Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró consultaran els seus experts 
en temes relacionats amb l’Agenda 2030

● El resultat de les dues primeres fases es sotmetrà a una ampla consulta dels 
agents i moviments socials més diversos

● La proposta, treballada en base a les conclusions d’aquesta consulta, es sotmetrà 
al Govern de les Illes Balears. 

Aquest acord es sotmetrà a la Junta Directiva de la CONGD-IB i es discutirà en el Consell 
de les Fundacions Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró.

• Declaració institucional “PER L’APLICACIÓ DE LA AGENDA 2030 A LES 
ILLES BALEARS” per als grups parlamentaris de Govern 

El PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS,

A. CONSTATANT: 

● Els grans reptes que afronta actualment la humanitat en els àmbits ecològics,
socials, econòmics i humanitaris, reptes que requereixen una resposta global de
les Institucions Internacionals; 

● Les greus injustícies que colpegen, en particular els països empobrits, malgrat
els programes de cooperació internacional dels darrers decennis, en particular
els  realitzats  a  l’empara  dels  Objectius  de  Desenvolupament  del  Mil·lenni,
adoptats per les Nacions Unides al final del segle passat i vigents fins a l’any
2015;

● La  necessitat  de  donar  continuïtat  al  compromís  de  les  Institucions
Internacionals  per  eradicar  la  pobresa  i  garantir  la  sostenibilitat  de  totes  les
activitats humanes;

● L’adopció  el  25  de  setembre  de  2015  per  l’Assemblea  General  de  Nacions
Unides, en presència de més de 150 dirigents mundials, d’una nova Agenda de
Desenvolupament Sostenible, anomenada Agenda 2030, i dels 17 Objectius de
Desenvolupament  Sostenible,  que  tenen  com  a  objectiu  materialitzar  aquest
compromís;

● El canvi de paradigma que suposa aquesta Agenda 2030, que proposa un marc
mundial  d’actuació i que defineix objectius aplicables a tots els països i,  dins
aquests països, a tots els nivells de l’administració, la societat civil  i el sector
privat;

● El compromís, adquirit  pels països que votaren a favor de l’Agenda 2030, de



mobilitzar els mitjans necessaris per implementar la nova estratègia encaminada
a eradicar la pobresa, combatre les desigualtats entre els països i  en el  seu
interior, i garantir una protecció durable del planeta;

● La petició de la Coordinadora d’ONGD de les Illes Balears (CONGD-IB) a aquest
Parlament a efectes d’operacionalitzar l’Agenda 2030 en el territori de les Illes
Balears. 

B. CONSCIENT:

● De la necessitat imperiosa d’afrontar, de forma decidida i sense més dilacions,
els problemes que afecten el nostre món;

●  De  la  responsabilitat  que  recau,  en  la  consecució  dels  17  Objectius  de
Desenvolupament Sostenible, en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears;

● De l’enfocament transversal que exigeix l’Agenda 2030 i que, per tant, requereix
la implicació de tots els àmbits de l’Administració Autonòmica.

C. RESOL:

C.1. Expressar el seu suport a tots els esforços encaminats a realitzar els Objectius
de Desenvolupament Sostenible;

C.2. Fer una crida a la societat civil, al sector privat i a totes les administracions
públiques, perquè facin seva l’Agenda 2030 i s’impliquin en la seva realització; 

C.3. Instar el Govern de les Illes Balears perquè:

● faci  un  diagnòstic  del  nivell  de  consecució  dels  Objectius  de
Desenvolupament Sostenible a les Illes Balears;

● elabori, aprovi i executi, en base al diagnòstic, un pla d’acció, encaminat a
concretar  el  seu  compromís  amb  els  esforços  que  es  realitzen  a  nivell
mundial, per tal de donar una resposta eficaç als problemes globals;

● vetlli  per  la  transversalitat  d’aquest  pla  d’acció,  amb la  finalitat  que totes
conselleries s’impliquin en la seva aplicació;

informi el Parlament de les Illes Balears dels avenços assolits.

2.2.2 RELACIONS AMB EL GOVERN BALEAR

Durant el 2016 la CONGD-IB va organitzar, entre les organitzacions sòcies diferents grups
de treball amb el propòsit de plantejar millores en les diferents convocatòries de la direcció
general de cooperació. En 2017 després d'un llarg procés i d'una assemblea 
extraordinària, en la qual es va comunicar a la resta d'organitzacions les aportacions, els 
grups de treball se cita amb Antoni Servera i amb l'equip de tècnic:

● 14 de febrer, amb la Conselleria Serveis Socials i Cooperació: Presentació de les 
conclusions de l’analisi de las convocatorias de EpD fet per el grup de treball de 
EpD

● 6 de març amb la Conselleria Serveis Socials i Cooperació: Presentació 
modificacions Decret 115/2010



2.2.3 CONSELL DE COOPERACIÒ

El consell de cooperació s'ha reunit en dues ocasions amb els següents punts del dia:

● 19 de abril de 2017: 

◦ Presentació de la Memòria de la Direcció General de Cooperació 2016
◦ Informació del Pla Anual de Cooperació 2017 i sobre el Pressupost 2017

◦ Explicació sobre les convocatòries de la Direcció General de Cooperació

◦ Informació sobre el projecte de nou Decret de Cooperació Internacional

◦ Informació sobre els grups de treball del Consell de Cooperació

◦ Cooperació tècnica amb Marroc

◦ Visites institucional a països socis

◦ Viatges de seguiment de l'equip técnic

◦ Avaluacions externes de projectes per a 2017

Torn obert de paraules, en el qual demanem, amb motiu del dia contra la pobresa fer 
una foto amb els integrants del Consell.

● Consell 18 de novembre de 2017:

▪ Informació sobre les convocatòries publicades durant el 2017.

▪ Informació sobre el projecte de nou decret del règim especial de les ajudes a
l’exterior, en matèria de cooperació per al desenvolupament i solidaritat

▪ internacional, a més de l’estudi de possibles al·legacions.

▪ Informació sobre el programa pilot de Centres Educatius per a la Ciutadania 



Global i Transformadora per al curs escolar 2017-2018, subscrit amb la 
Conselleria d’Educació i la Universitat.

▪ Viatges institucionals a països socis (Senegal i Bolívia).

▪ Viatges de seguiment de l’equip tècnic (Guatemala, Senegal, Nicaragua i 
Bolívia).

En el torn obert de paraules Alex Gonzalez fa una aportació sobre els criteris de correcció 
de la convocatòria de cooperació, ja que diverses organitzacions han patit retallades en 
els seus projectes presentats i s'han dirigit a la CONGD-IB i hem obert un procés de 
consulta a la qual diverses organitzacions han mostrat el seu interès. La Direcció General 
mostra la seva intenció de repartir el pressupost de la convocatòria de cooperació entre 
les moltes organitzacions que es presenten i ens convida a fer la nostra aportacions per 
millorar aquests criteris. Des de la coordinadora s'organitza un grup de treball que, de 
cara al 2018, ha de redactar les seves propostes per a la millora dels criteris.
Tamara Covelo, remarca la importància de institucionallizar l'Agenda 2030, sembla que al 
Govern no hi ha moviments en aquest sentit tot i que fa més de dos anys de l'aprovació 
de la mateixa per l'ONU. 

2.2.4. PARLAMENT

Entre agost i setembre la CONGDIB ha tingut audiència amb tots els grups parlamentaris 
del Govern Balear per fer-los arribar el nostre full de ruta: 

Temes per tractar:

1. Agenda 2030 i la seva territorialització a nivell de les Illes Balears.
2. Pressupostos 2018 de la CAIB i partida per a la Direcció General de Cooperació. 
3. Revisió de la Llei de Cooperació.

1. Agenda 2030 i la seva territorialització a nivell de les Illes Balears
L’Agenda 2030 de les Nacions Unides (http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-
agenda-de-desarrollo-sostenible/ i http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de
%20Prensa/ODS/01-ODS.aspx) s’aplica a tots els àmbits de la societat i, pel que fa a les 
administracions públiques, a tots els nivells (estatal, autonòmica i municipal). Per això 
consideram que les Illes Balears s’han de dotar d’un pla per «aterrar» els 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 en l’àmbit de l’administració 
autonòmica. Tenint  en compte que l’Agenda 2030 és una agenda transversal, que va molt
més enllà del camp de la cooperació tal com se l’entén tradicionalment, la seva 
operacionalització hauria de ser transversal, d’obligat compliment per totes les 
conselleries del Govern i dotada d’un pressupost propi, que no vagi en detriment del 
pressupost de la Direcció General de Cooperació.

Respostas:

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20dePrensa/ODS/01-ODS.aspx
http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20dePrensa/ODS/01-ODS.aspx


PSOE:
Diputada Conxa Obrador i diputat Jaume Garau: A nivell estatal, el PSOE, amb Podem i 
Ciutadans, ha presentat una proposició no de llei per demanar al Govern espanyol que 
prepari un pla d’actuació per complir amb els ODS.
El PSIB vol que el Parlament de les Illes Balears adopti una declaració institucional per 
demanar un pla d’actuació balear. Demana a la CONGD-IB que li faci arribar un 
esborrany (la CONGD-IB ja li va fer arribar) aquest esborrany)

PP
     Diputada Sandra Fernàndez:  Forma part de la Comissió de Serveis Socials i DDHH,  per

la qual cosa és una bona interlocutora de l'administració. Suggereix que li facem arribar
la nostra proposta i que la posem en comú en una reunió amb els diferents grups 
parlamentaris. Proposa que la passem directament a Silvia Cano, la presidenta de la 
comissió. S'ofereixen a donar suport a la declaració institucional i que aquesta es 
converteixi en una proposició no de llei. 

C´S
Diputada Olga Ballester:  Podem comptar amb ella per a una Declaració Institucional o 
PNL. Suggereix que el govern podria gestionar un grup de treball, format per tècnics de 
cada conselleria , segons ella, la PNL podria anar en aquest sentit, sol·licitant al govern 
que creï aquesta comissió.

PODEM
Diputada Marta Maica: Tot i que el grup parlamentari no estableixi l'agenda 2030 d'una 
manera explícita, els ODS es troben en el seu programa. Ens demana que els facem 
arribar la nostra proposta de declaració institucional i proposa fer una reunió posterior 
amb tots els grups. 

PI
Diputada Mª Antònia Sureda: Ens demana que els facem arribar els ODS, així com una 
proposta concreta adaptada a les necessitats de la nostra comunitat autònoma. Estan 
d'acord amb nosaltres que, donada la transversalitat del tema, seria millor que es dugués 
a terme des de la Conselleria de Presidència i proposen passar el nostre pla d'acció a la 
comissió de Serveis Socials, perquè aquesta la faci arribar a Presidència.

MES
Diputat David Abril: expressa l’interès del GrupMés per al tema de la Agenda 2030 i 
proposa presentar una proposició no de llei al Parlament de les Illes Balears.. Ens farà 
arribar un esborrany perquè li indiquem la nostra visió. Pensa que el tema dels ODS es 
pot consensuar entre tots els grups parlamentaris, de manera que es podria adoptar, tant 
la Declaració institucional, com la PNL.

2. Pressupostos 2018 de la CAIB i partida per a la Direcció General de Cooperació 
La CONGD-IB expressa la seva satisfacció per l’augment de la partida pressupostària  
dedicada a Cooperació en aquesta legislatura, que ha permès recuperar el tradicional 
compromís de la CAIB amb aquest àmbit. Malgrat tot, el 0,7% encara es troba molt lluny, 
de manera que demanam que aquest esforç es mantengui i s’intensifiqui de cara als 
pressuposts 2018 de la CAIB. 

Respostas:



El PSIB està d’acord amb aquesta petició.

Va plantejar el tema de la descoordinació i la duplicitat de recursos a la cooperació. Va  
preguntar si teníem dades sobre el tema. Pot-ser caldria suggerir al govern de les Illes 
Balears que es faci una anàlisi en aquest sentit

Comparteix completament la necessitat del 0,7.

PODEM està d'acord amb aquesta petició.

S'ofereixen a donar suport a la declaració institucional i que aquesta es converteixi en una
Proposició no de Llei. .Estan d'acord amb l'objectiu del 0,7%, però s'haurien de posar 
sobre la taula les prioritats econòmiques de les Illes Balears.

Dóna suport a la nostra demanda d’un increment del pressupost de cooperació.

3. Revisió Llei balear de Cooperació

La CONGD-IB considera que aquesta llei està desfasada i que s’hauria de revisar o 
substituir per una llei nova. El seu principal defecte és el de no integrar el canvi de 
paradigma introduït per l’Agenda 2030, de no tenir en compte la transversalitat de la 
cooperació i de no aplicar el principi de coherència de polítiques.

Respostas:

 Informam al PSIB que s’ha creat un grup intern de la CONGD-IB per analitzar la llei i 
proposar canvis.

Informam PODEM que s’ha creat un grup intern de la CONGD-IB per analitzar la llei i 
proposar canvis.

Suggereix la "lectura única" com a recurs per agilitar el tràmit parlamentari al moment en 
què s'arribi a un acord.

Espera la nostra proposta i ens dóna presses perquè es pugui modificar durant aquesta 
legislatura.

Demanen que els facem arribar la nostra proposta i es mostren oberts a
una reunió amb altres grups parlamentaris.

Esperen les nostres propostes i ens animen a no esperar massa, de manera que es pugui
tramitar, si cal, durant aquesta legislatura.



Día internacional contra la pobresa

El 17 d'octubre, amb motiu del dia internacional contra la pobresa proposem al parlament 
una foto commemorativa entre els representants dels diferents grups parlamentaris i les 
Organitzacions membres de la CONGDIB
 

Ens adherim a la campanya de la plataforma POBRESA ZERO i de la Coordinadora 
d'ONGD estatal que incideix sobre tres punts estratègics:

● Protecció social Més polítiques públiques socials de protecció i inclusió. 
Educació i protecció de la infància. Sanitat, polítiques per a la Igualtat i contra violència de
gènere, protecció de la desocupació. Renda Mínima d'Inserció i compliment de la Llei de 
Dependència

● Cooperació per al desenvolupament
 Ajuda al Desenvolupament i Acció Humanitària fins a arribar al 0,7% deslligada 
d'interessos comercials i de control de fronteres.

● Justícia fiscal Justícia Fiscal
 a través de polítiques tributàries justes, progressives i suficients, que sostinguin les 
polítiques socials i mediambientals



2.2.5. AJUNTAMENT DE PALMA

● El 16 de novembre, reunió amb el Batle de Palma

La intenció és aquesta trobada era una presa de contacte i que la CONGDIB, en 
representació de les 29 ONGD que formen part transmetessin a l'alcalde el seu full de ruta
i les seves preocupacions pel que fa al desenvolupament sostenible de la ciutat i la 
implementació dels ODS a nivell institucional.
Intentem fer els processos el més participativament possible, en aquest cas convidem a 
participar amb nosaltres a les entitats membre de la coordinadora. En aquest cas els que 
van poder acompanyar-nos són els companys d'Oxfam Intermón, Enginyers sense 
Fronteres, Veïns sense Fronteres, Metges del Món i Fundació ADRA.

     2.3. COORDINACIÓ AMB ALTRES ENTITATS DE COOPERACIÓ

2.3.1.ASSAMBLEA DE MOVIMENTS SOCIALS

La CONGD-IB forma part del Fòrum Social de Mallorca, un espai obert i continu de 
debat democràtic d’idees, aprofundiment i reflexió, formulació de propostes, intercanvi 
d’experiències i articulació dels moviments socials, xarxes, ong’s i altres organitzacions de
la societat civil de l’illa de Mallorca que s’oposen al neoliberalisme i cerquen, cada una 
des de la seva perspectiva i sota objectius comuns, la construcció d’una societat que 
tengui el ser humà com a centre.

 



2.3.2.FONS MALLORQUÍ  DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 

L'11 de maig Jean François Cuennet és reuneix amb Antonia Rosello i després d’un 
intercanvi d’opinions, el FMSC i la CONGD-IB acorden les següents àrees de cooperació 
possibles:

Projectes o campanyes de sensibilització coexecutats (amb un finançament per part del 
FMSC): s’acordaran en funció de les propostes de la CONGD-IB.
Trobada d’ONG mallorquines la tardor 2017 (convocada pel FMSC): la CONGD-IB hi 
tendrà un espai per presentar-s’hi.
Anàlisi de formularis: el Fons Mallorquí passarà a la CONGD-IB un llistat d’entitats, a les
quals la CONGD-IB proposarà engegar un procés d’anàlisi.

El 16 de novembre ens vam unir a una trobada Organitzat pel Fons Mallorquí, en vam
tenir  l'oportunitat  de  presentar-nos  a  sobre  Organitzacions  Membre  i  d'aprendre  el
funcionament d'aquesta xarxa d'entitats de cooperació.

2.3.3.UIB

Durant el 2017 vam participar amb la Universitat en les diferents actes:

El 16 de maig Àlex Gonzalez, secretari de la CONGDE-IB paticipa en una taula rodona a 
la UIB sobre els 40 anys de cooperació española.

En setembre 27 Jean François Cuennet, participa en una taula rodona sobre els Objectius
de Desenvolupament Sostenible i seva necessitat d'implementació.



2.4.MERCAT SOCIAL

El 13 i 14 d'octubre vam estar al Mercat Social, entenem que per desenvolupar el nostre 
projecto cal conèixer els moviments de Economís Social de les Illes per explorar futures 
accions en comú i sinergies, amb aquesta motivació, i amb motiu del dia contra la pobresa
portem la campanya de recollida de signatures de la plataforma pobresa Zero, de la qual 
la CONGDIB forma part. Vam recollir un total de 229 signatures les quals es van enviar a 
la Coordinadora Estatal.

El Mercat Social és unaXarxa de persones, empreses, entitats, institucions i iniciatives 
que incorporin valors socials, ecologics i etics en les seves decisions de consum, 
producció, distribució i financament, amb l’objectiu de contribuir, des de l’activitat 
economica, a una societat basada en els valors democratics, ecologics i solidaris i en el 
benestar col·lectiu



2.5.  LES BALEARS ACOLLIM
 

A l'2017 neix la plataforma "Les Balears Acollim" amb la Finalitat d'esbrinar, a Proposta
d'Amnistia  Internacional  Palma,  els  possibilitats  de  Col·laboració  entre  AI  Palma  i  la
CONGD-IB a la temàtica de les persones refugiades. El 10 de Gener té lloc la primera
reunió, i el 13 de febrer, es presenta el primer esborrany del Manifest "Mallorca Acull"

Manifiesto constitución plataforma "Mallorca Acoge"

A día de hoy más de 65 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus 
hogares para huir de los conflictos que azotan sus países de origen. De ellas más de 21 
millones son demandantes de asilo. Se trata de la mayor tragedia humanitaria desde la 
Segunda Guerra Mundial.

Siendo consecuentes con los acuerdos firmados en diferentes Tratados Internacionales, 
entre los que se incluye la Convención de Ginebra, con el derecho internacional 
humanitario y el respeto de los derechos humanos, los abajo firmantes, en representación
de organizaciones y asociaciones ciudadanas, instamos al Gobierno español, a:

● cumplir de forma inmediata y efectiva el compromiso de acoger a 17.337 personas
a través de los procesos de reubicación y reasentamiento;

● desarrollar el compromiso adquirido en materia de reubicación y reasentamiento, 
aumentando el número de personas a acoger, especialmente en el caso de 
mujeres, menores y personas en situación de especial vulnerabilidad;

● impulsar medidas que garanticen el derecho de asilo y el establecimiento de rutas
legales y seguras para que nadie tenga que arriesgar su vida en busca de refugio. 



Ordre del dia:

● Revisió i aprovació de la proposta de resolució institucional que es presentarà al 
Parlament de les Illes Balears;

● Estructura i funcionament de la Plataforma.

Com a punt d’informació per poder analitzar la proposta de resolució institucional, Dolça 
Feliu exposa la situació de l’habitatge i el programa d’acolliment de les persones 
refugiades, finançat pel Ministeri i executat per 3 ONGs. El Govern Balear posa a 
disposició de CR un edifici a tal efecte (alberg tancat i llavors restaurat, obert maig 2015). 
Tres fases: acollida (3-6 mesos, necessitats bàsiques, suport jurídic i social); integració: 
allotjament en pisos (ajuda per a manutenció i allotjament) i recerca de feina (durant la 1a 
fase es fa una sol·licitud de permís de feina); i fase d’autonomia (suport en funció de les 
necessitats). Totes les ajudes s’han de justificar al cèntim.  
El suport dels CEPAS no és suficient per a aprendre l’idioma. S’ha de fer una formació en 
3 fases: alfabetització, curs bàsic de castellà i curs avançat. El Govern posa en marxa un 
curs per als 2 primers nivells. CR fa el tercer nivell (amb personal contractat i voluntaris).
Contacte amb l’IME per a activitats esportives (carnet per a accés gratuït) i amb l’EMT per 
tenir el transport públic gratuït i accés a activitats de temps lliure.
L’IBAVI aporta10 habitatges per a famílies que han de sortir de l’alberg, sobretot a Palma 
(viure fora de Palma és difícil per a les persones refugiades:es classes de castellà, el 
programa d’inserció laboral, l’assistència psicològica, etc. es fan a Palma, el transport 
públic és insuficient, etc.). Els immigrants poden triar el seu domicili (CR no pot avalar el 
lloguer). La situació de l’habitatge és molt difícil per a gent sense recursos i s’agreujarà 
amb el començament de la temporada turística. El perfil de les persones refugiades és 
molt divers i és difícil atendre totes les necessitats.

Sóller Solidari proposa anar ajuntament per ajuntament per demanar-los que s’impliquin 
en l’acolliment de les persones refugiades. MdM argumenta que el compromís ha de ser 
concret, no només de cara a la galeria. CR diu que estan al límit. També que les persones
refugiades venen amb expectatives molt elevades i irrealistes i les costa que aterrin. A CR
li toca gestionar aquest xoc amb la realitat. Sóller Solidari diu que de vegades els 
voluntaris fan molt de mal, perquè donen falses informacions. CR diu que el programa 
d’integració es pot millorar, s’haurien de veure bones pràctiques en altres països i 
analitzar bé els perfils. Per exemple, definir els perfils que es poden integrar a mitjan 
termini en el mercat laboral de les Illes Balears.
En frontera: criteri de vulnerabilitat; a Espanya, criteri de disponibilitat (se respecta la 
unitat familiar).
AI insisteix que hem de mostrar que som capaços d’acollir les persones refugiades que 
fugen de situacions extremes. CR diu que l’any passat es varen acollir 162 persones, 
perquè, a part de les que arriben a l’alberg, n’hi ha que arriben directament i demanen asil
i passen pel programa de CR. AI demana com es pot plasmar aquesta demanda a la 
declaració institucional.
AI demana que es faci el procés de manera més professional, que es faci una selecció 
adequada i que es tengui informació de les persones que venguin per facilitar la seva 
integració.
CR diu que la barrera de l’idioma és molt alta i dificulta la seva formació professional. La 
inestabilitat també és un obstacle: hi ha persones refugiades que se’n van a altres indrets.
UGT diu que s’ha de distingir la fase d’acolliment (que es fa) i la fase d’integració (que té 



mancances). No s’ha de perdre de vista la situació laboral de les Illes.
CR diu que el programa és el mateix per a toda Espanya, però el cost de la vida no és el 
mateix aquí que a Albacete, per ex., ni tampoc les perspectives laborals.
CR ha enviat un correu a tots els ajuntaments per demanar habitatges i assistència 
sociolaboral, però no hi ha hagut cap resposta, llevat de Petra, però el problema de 
l’idioma segueix.

1) Proposta de resolució institucional (en base a la proposta enviada per correu)

Proposta d’afegir un punt 1.10
Que la ciutadania ha mostrat, en les manifestacions de les darreres setmanes, la seva 
voluntat i la seva demanda d’acollir i integrar les persones que han hagut de fugir de 
situacions extremes.
Afegir un punt 3.3
Sol·licitar a tots els ajuntaments de les Illes Balears que cooperin amb els organismes que
gestionen l’acollida i integració de les persones refugiades, per tal de donar una resposta 
flexible i integral a le seves necessitats d’integració social, laboral i d’habitatge.

Sóller Solidari proposa demanar col·laboració a les biblioteques municipals.
AI demana que s’afegeixi a la declaració institucional que la Plataforma Mallorca Acull es 
comprometi a cooperar i col·laborar amb el procés d’integració de les persones 
refugiades, però, després de debatre aquesta proposta, es decideix que no és el lloc 
adequat.

2) Estructura de la Plataforma
Problema del googlegroup: és un misteri. MdM proposa crear un compte gmail de la 
Plataforma amb una contrasenya i cerca qualcú que li ajudi a crear un compte de 
Facebook. CC.OO proposa esperar tenir la persona tècnica perquè ens digui quines 
possibilitats hi ha. MdM intentarà tenir aquesta persona d’aquí deu dies.
Mauricio Tejada se suma a donar assistència tècnica a Begoña.
Es proposen les persones següents com a portaveus: Carlos Martín, Ma Jesús Vílchez (se
li demanarà), Jaume Obrador i Eva Cerdeiriña.
Calendari/Agenda:
Propera setmana:
Polir i acordar el text definitiu de la resolució
Sol·licitar reunions al president del Parlament i a la Comissió de Drets Humans
La propera reunió de la Plataforma es fixarà en funció de l’avançament d’aquestes 
gestions.

Palma, 3 de març de 2017

28 de març
Reunió Plataforma 
Mallorca Acull

Ordre del dia     :

● Calendari de reunions
● Estructura de la Plataforma

1) Calendari de reunions 



Reunions fetes
President del Consell de Mallorca. El Consell ja té prevista una Declaració sobre el tema, 
se’ls demana de què va. El Consell demana qui l’ha elaborada. En Carles contesta que ha
estat una feina col·lectiva. El CIM diu que incoporaran els 3 punts que demana la 
Plataforma. Fins avui, no hi ha resposta.
Ajuntament de Palma (com a AI, però també representant a la Plataforma): l’Ajuntament 
diu que hi ha recursos econòmics i humans per gestionar el tema de l’habitatge, per tal 
d’acollir les persones refugiades que vindran. Carlos proposa contactar de bell nou  
l’Ajuntament per saber quina declaració pensa fer dia 10 d’abril.
Sóller Solidari diu que els pisos de l’IBAVI no estan en condicions i que CR els ha 
demanat ajuda. Dubta que l’Ajuntament de Palma tengui partida per arreglar-lo (l’IBAVI no
té pressupost per això).
MdM diu que és poc probable que l’IBAVI pugui disposar de més pisos, degut a la situació
de l’habitatge a Balears.
Es parla de l’estratègia a seguir per continuar pressionant les institucions perquè disposin 
dels fons necessaris per fer front a les necessitats de la fase d’integració. Es debat sobre 
la conveniència de seguir amb els contactes institucionals i, alhora, fer accions concretes 
de cara a l’acolliment i integració (accions de solidaritat de les ONG, etc.).
Proposta: seguir amb la ronda de contactes institucionals per tenir compromisos ferms per
escrit (amb un termini de...) i definir les necessitats concretes (segons dades de CR).
CEPAC proposa que, després de cada reunió, es passin per registre els acords presos. 
S’aprova.
CCOO proposa una comissió interdepartamental (GB, CIM i ajuntaments) per gestionar 
tots els casos d’acolliment.

Reunions programades
- Reunió amb la presidenta del Govern Balear. Pendent d’enviar sol.licitud aquesta 

setmana. S’acorda que en Carlos envia la sol·licitud.

- Reunió amb el director d’Arquitectura i Habitage. Enviada en data de 27 de març.

- Reunió amb el President del Parlament de les Illes Balears. Pendent de concretar dates. 
Es decideix esperar una setmana, després en Carlos insistirà.

- Reunió amb la Comissio de Drets Humans del Parlament. Pendent de concretar dates.
- Reunió amb la Comissio de DDHH de l’ICAIB. Pendent concretar dates.
- Reunió amb la Defensora del Ciutadà de l’Ajuntament de Palma (la demana en Jaime)
- Reunió amb el Regidor d'Igualtat, Joventut i Drets Civis. 3 d'abril @13:00 a l’Edifici 

Flassaders
Carlos proposa que, després de la reunió del 3 d’abril amb l’Ajuntament (Aligi, regidor 
d’Igualtat), s’emeti una nota de premsa que recolleixi els futurs compromisos de 
l’Ajuntament (Declaració del dia 10 d’abril). També que es faci una foto i una nota de 
premsa posterior. S’ha d’aprofitar la capacitat de pressió d’una Plataforma de 16 
membres. L’ideal seria conèixer el contingut de la declaració del dia 10, perquè es pugui 
treballar. VSF proposa intervenir en el Ple de l’Ajuntament abans de la Declaració 
(Jaume comprovarà el termini de presentació).

- Reunió amb el vicerector de la UIB . 3 d'abril @10:15
- Declaració intitucional en suport de l’acolliment de persones refugiades per part de 

l'Ajuntament de Palma. 10 d'abril



2) Estructura de la Plataforma
Sóller Solidari proposa visibilitzar la Plataforma. Fer una roda de premsa dia 10 d’abril? 
Seguirem parlant de les possibilitats d’acció pública, tenint com a referència el 20 de juny, 
dia de la persona refugiada.

Palma, 28 de març de 2017

28/04/17 Carrer
Manifiestació Les Balears
Acollim

Temes tractats:

- S’acorda modificar  l’ordre  del  dia  proposat,  dedicant  la  primera  part  a  la  informació
actualitzada de na Dolça Feliu / Creu Roja, continuant amb les propostes, comunicades
via email, per Fernando / Oxfam-Intermon, per continuar amb les altres propostes fetes. 

- De les 17.337 persones que l'Estat s’ha compromès a acollir, a les Illes han arribat unes
100 persones. Es calcula que si arribassin totes, la xifra a considerar per part de la CAIB
seria d’unes 300 persones més, cosa que implicaria uns 30 habitatges per poder gestionar
la fase d’integració de manera adient. 

Es posa de manifest la necessitat:

- d’insistir en una revisió i millora dels paràmetres sobre els que treballar la planificació
i coordinació de la gestió de l’acolliment. S’han de reforçar /  incrementar els mitjans
humans en origen, per aconseguir la informació necessària per gestionar amb garanties
de eficàcia el procés d’acolliment. 

- d’instar les institucions locals i ajuntaments a col·laborar de manera decidida. Es
proposa visitar, durant el mes de maig, els ajuntaments més importants de l’illa per poder
disposar d’una informació actualitzada dels recursos disponibles. 

Davant la manca d’habitatge social es fa necessari:  

- implicar:
● la ciutadania, mitjançant el teixit social, promovent iniciatives per gestionar les

possibles aportacions privades;  
● les institucions locals perquè es  comprometin a donar suport tècnic, legal i

operatiu  per  gestionar  la  possible  iniciativa  privada  /  ciutadana  en  matèria
d’habitatge. Cercar fórmules que permetin optimitzar els recursos disponibles,
mitjançant lloguer, restauració d’habitage, d’altres ...;  

- posar en marxa iniciatives cíviques, com les que ha gestionat  "Sóller Solidari";
- posar  en  marxa  campanyes  de  difusió  de  missatges  positius, sobre  iniciatives

engegades per la ciutadania;
- treballar en l’organització d’un acte amb motiu del  "Dia Mundial del Refugiat 20 de

juny",  amb  parts  lúdiques:  concerts  /  teatre,  taules  de  debat  ...  convocant  tota  la
ciutadania i el teixit social. 

Organització Plataforma Mallorca Acull:



- S’acorda crear les següents àrees de treball:

- Campanyes / Mobilització/ Sensibilització: 
María Jesús Vilchez (Metges del Món MdM)
Gabriela Columbano (Sóller Solidari)
Ruth Escribano (OCDS-UIB)
Xisca Garí (UGT)
Xavier Fortuny (AAPS)
Mauricio Tejada (Thakhi-Runa)

i totes / tots els no presents que es vulguin afegir. 

- Habitatge:
Dolça Feliu (CR)
Fernando Oliver (Oxfam Intermon)

i totes / tots els no presents que es vulguin afegir.

- Incidència Política:
Jaume Obrador (VSF + CONGD-IB)
Jaime Maisonneuve (CEPAC + CONGD-IB)
María Jesús Vilchez (Metges del Món MdM)

i totes / tots els no presents que es vulguin afegir.

- Comunicacions / Mitjans / web:
Mauricio Tejada (Thakhi-Runa)
Carlos Martín (AI Illes Balears)
Begoña (MDM)

i totes / tots els no presents que es vulguin afegir.

Assumptes pendents:

- Pàgina Facebook
- Estudiar la possibilitat d’engegar un Concurs d'al·legats en defensa dels drets humans, 
similar al que es fa a França: https://www.youtube.com/watch?v=grQAs0_lQDc
− Sol·licitar formar part de la Comissió Tècnica Interdepartamental.

 

27 sep Carrer
Manifiestació Les Balears
Acollim

Temes tractats:

Seguint l’ordre del dia proposat:

AAReunió amb Fina Santiago, consellera Serveis Socials i Cooperació 
(Pl. de la Drassana, 4   )19 maig @14:00 

http://www.caib.es/govern/organigrama/planol.do?lang=ca&coduo=3349


S’acorda:
- fer tot el possible perquè estiguem presents i representats el major nombre possible de
membres (organitzacions / associacions) de la Plataforma. 

Trobar-nos cap a les 13:45 a l’entrada del edifici.

- traslladar a la consellera:
- una còpia del manifest de la Plataforma. (abans de la reunió); 
- el compromís i disponibilitat de la Plataforma per col·laborar en tot el que faci falta,

per aconseguir la millor gestió de  l’acolliment de les persones refugiades; 
-  l’interès  i  disponibilitat  de  la  Plataforma  per  formar  part  de  la  comissió  tècnica

interdepartamental existent;
- la preocupació per la inacció del Govern del Estat; 
- la necessitat que les institucions locals i, en concret el Govern Balear, doni una passa

endavant, reiterant i enviant un missatge clar a la ciutadania (si és possible abans del 20
de juny, Dia Mundial de les persones Refugiades) del compromís del Govern i la intenció
d’impulsar i/o donar suport a les iniciatives ciutadanes que es puguin posar en marxa;

-  en  base  a  una  actualització  (a  consultar  amb  na  Dolça  Feliu  CR)  del  nombre
d’habitatges mínim per garantir una resposta a la gestió del contingent compromès per
l'Estat Espanyol. Proposar a la consellera la consideració d’una convocatòria conjunta de
la xarxa d’organitzacions ciutadanes, sol·licitant a la ciutadania la col·laboració i suport a
l’acollida de les persones refugiades en general, i per aconseguir el nombre d’habitatges
necessaris, cercant els mecanismes institucionals per donar les garanties necessàries. 
 -  la  possibilitat  de convocar  una roda de premsa conjunta uns dies desprès de la
reunió.  

- aprofitar la roda de premsa com acte de presentació de la Plataforma davant de la
ciutadania i el mitjans de comunicació.   

BB  20 juny Dia Mundial de las Persones Refugiades 

S'acorda:

- treballar (Mauricio i totes / tots els que puguin donar un cop de mà) en l’elaboració 
d’un fulletó  en el que :

- es convidaria la ciutadania a participar;
- es tractaria de tenir tota la informació dels actes que estiguin programats per altres 

organitzacions i veure de quina manera podem coordinar-nos entre tots;
- es faria referència de tots i cadascun dels actes organitzats pels membres / 

organitzacions de la Plataforma;   
- cadascú dels membres de la plataforma, tant aviat com sigui possible,  anirà 

informant en Mauricio, dels actes previstos; 
- depenent del resultat de la reunió amb Fina Santiago, considerar la convocatòria 

d’una roda de premsa sobre els actes del dia 20 de juny. 

CC. Prec i preguntes:

- es constata la necessitat de disposar d’una pàgina a FB. Pendents de la feina que 
porta na Bego a MDM; 

- en Mauricio comenta la necessitat de gestionar el whatsApp d’una manera més clara 
i menys anàrquica, i per això es suggereix que, a partir d’ara, quan hàgim de respondre i 
fer comentaris a un msg previ pinxem al msg corresponent i donem la resposta, de 
manera que quedarà registrada i accessible al desplegable del msg original.



Palma, 17 de maig de 2017

21 julio@10:00 Carrer
Manifiestación Les 
Balears Acollim

AA/ Es  comentà  Se comento  la  conversación  /  reunión (skype)  entre  Jaume Buch
coordinador  de  Refugiats  Benvinguts  (RB)  a  en  Catalunya  i Carlos  Martín  en
representación de de la Plataforma. 

* Conversación que recollia el que s’havia mencionat en els links anteriors. 

En la dita conversa es plantejaren les possibilitats següents:

A) La Plataforma podria gestionar a les Illes Balears la iniciativa que proposa 
RB com a associats a la mateixa

B) RB i la Plataforma durant un període de formació (de 3 a 6 mesos) realitzarien
la gestió conjuntament. 
C) RB gestionaria la iniciativa a les Illes Balears. La Plataforma col·laboraria a 

nivell de difusión i suport a dita iniciativa.

BB/ Durante la reunión d’aquest matí:

Creu Roja ha reiterat:

- la necessitat de comptar amb més habitatges;
- la demanda d’habitatges "no compartits", expressada per part de les persones 
refugiades amb les que tenen contacte;
- la possibilitat d’establir un mecanisme pel qual, a través de la "crida" de  RB  se

puguin  aconseguir  pisos  "no  compartits"  per  oferir-los  a  las  persones  amb  les  quals
treballen.

La Plataforma Les Balears Acollim ha expressat:

-  les  limitacions  per  disposar  dels  recursos  humans  necessaris  per  executar  la  
gestió que realitza RB com els seus representants / delegats a les Illes Balears;
- la possibilitat de donar el máxim de difusió a la iniciativa a través de les XARXA
/WEB de cadascú dels membres.  

18/09/17 Carrer
Manifiestación Les 
Balears Acollim

Temes tractats:

AA/  Jornades  26/27/28  de  setembre   Manifestació  /  Conferències  -  Debats  -
Actuacions al Parlament  i a la UIB

Coordinat  per  na  Ruth  UIB  OCDS,  Eva  CCOO.  i  Manuel  Elviro  PROEMAID,  amb  la



col·laboració d’altres membres de la Plataforma. Des d’aquí els volem manifestar el nostre
agraïment per tota la feina feta durant les darreres setmanes dels mesos d’estiu. 

S’han començat a penjar a FB les convocatòries i esperam disposar aquesta setmana 
de tota la documentació (pòsters/ flyers ...) per fer la difusió corresponent.

Les jornades començaran amb la manifestació anunciada i organitzada amb l’empenta del
MEGM. Els agraïm l’esforç i el treball fet i demanam a tots el membres de la Plataforma
el màxim de difusió i presència dia  26 @19:00 a la Plaça de Espanya



27 / 28 Jornades al Parlament / UIB 

El finançament dels actes tenen el suport principal del esta suportada principalment pel 
Parlament de les Illes Balears i de la UIB i en menor mesura per CCOO.
Roman Hi ha pendent el cobriment dels cobrir el costos del desplaçament i estada del
músic convidat per la Plataforma, a través de Thakhi Runa, que participarà en la cloenda
de  les  jornades  i  el  cost  dels  flayers  d’informació.  S’acorda  que  els  membres  de  la
Plataforma es facin càrrec d’aquestes despeses, aportant 100 euros cada organització /
membre. Mauricio Tejada de Thakhi Runa i la CONGD-IB seran els que controlaran les
aportacions rebudes i aportaran els comprovants / factures de les despeses efectuades.
Els propers dies es posarà en coneixement de la Plataforma el número del compte corrent
on ingressar els 100 euros.

Es va proposar elaborar una proposta de resolució a presentar al Parlament de les Illes
Balears en defensa per les amenaces rebudes, agraïment per la feina feta i  suport  a
Helena Maleno, membre de la ONG Caminando Fronteras i una de las conferenciants
convidada a les jornades, per la seva lluita en defensa de les persones refugiades. Ruth,
Carlos i  altres membres de la Plataforma estan elaborant un esborrany a presentar al
Parlament.
 
BB/ Full de ruta i objectius de la Plataforma a partir del 30 de setembre 2017

1.- Creu Roja - Dolça Feliu ens fa un resum de la situació actual, necessitats i possibles
punts de col·laboració CR-Plataforma a partir del 30 de setembre: 

- Informa que en les últimes setmanes / mesos (d’estiu) no hi han rebut a l’alberge de
l'Arenal nous reubicats, encara que continuen reben persones refugiades que arriben a
l’illa per porta (via marítima / aèria). 



-  L’habitatge vivenda continua sent la Prioritat nº 1.  Disposen de 15 habitatges
vivendes de l’IBAVI 

- Estan oberts a estudiar en detall la possibilitat de convocar a la ciutadania per 
compartir pisos,  una vegada desprès de que aportem la informació complerta de qui, què 
i com es gestionaria aquesta  iniciativa que, a en grans trets traços, es basaria en 
"Refugiats Benvinguts" http://refugiados-bienvenidos.es/

-  Per  part  dels  membres  presents  es  constata  la  manca  dels  recursos  humans
necessaris i, al mateix temps, la possibilitats de tractar de treballar projectes concrets a
petita escala, que ens donin l’experiència i els coneixements suficients per no generar
frustracions innecessàries. 

Antoni  Segui  MEGM treballarà sobre aquesta possibilitat  i  ens farà arribar la seva
proposta. Altres membres presents es van oferir per col·laborar-hi. 

2.- Full de ruta a partir del 30 de setembre. 

Es va acordar donar-nos un temps (setmanes) per reflexionar sobre quines haurien de
ser les prioritats a assumir per la Plataforma i la possibilitat de implicar-nos, a petita
escala, en tasques que ens impliquin directament amb les persones refugiades.  Es va
trobar necessària una reunió per al mes d’octubre / novembre, en la que cada membre
exposi el seu punt de vista.  

28/29 setembre Parlament Jornades Mallorca Acull

Dijous 28 de setembre 17 - 20.30 h // 17 h. Obertura // 17.15 h. Conferència inaugural: 
«Quina Europa estam construint?», a càrrec d’Helena Maleno Garzón, investigadora 
especialista en migracions i tracta d'éssers humans, amb especial atenció a dones i 
menors // 18.15 h. Descans i berenar solidari // 18.30 h. Projeccions d’audiovisuals: 
Dignity 360º, un projecte per a l’acollida emocional de les persones refugiades, a càrrec 
de Santiago Stankovic, i PROEM-AID, més de 50.000 persones rescatades o auxiliades al
Mediterrani, a càrrec de Manuel Elviro Vidal // 19 h. Panel d’experiències d'acollida de 
persones refugiades moderat per Dolça Feliu Aymar, directora d’Inclusió Social i 



Cooperació Internacional de Creu Roja-Illes Balears: • Programa de suport de la 
Universitat de Barcelona a les persones refugiades i provinents de zones en conflicte, a 
càrrec de Xavier López, director de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona. 
• La causa sahrauí: Programes Vacances en pau, a càrrec de Catalina Rosselló, 
presidenta de l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears (AAPS-IB) i 
Madrassa a càrrec de Carme Barceló presidenta d’Escola en pau. • Ajuda a persones 
refugiades, a càrrec de Gabriela Columbano, de Sóller Solidari. • Les entitats locals 
s’impliquen: incidència, cooperació, sensibilització i acollida, a càrrec d’Antònia Rosselló, 
gerent del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, i de Marga Benejam, gerent del 
Fons Menorquí de Cooperació // 20.15 h. Conclusions de la 1ª jornada a càrrec de la 
consellera d’Afers Socials, Fina Santiago i membres de la Comissió Parlamentària 
d’Assumptes Socials i Drets Humans. 

Divendres 29 de setembre 17 - 20.30 h // 17 h. Conferència: «Razones éticas y prácticas
para la reforma del modelo migratorio», a càrrec de Gonzalo Fanjul, investigador i activista
contra la pobresa. Actualment dirigeix l’àrea d’Anàlisi de Polítiques d’ISGlobal i impulsa la 
“Fundación porCausa” (periodisme d’investigació contra la pobresa), també és 
investigador associat de CIECODE i col·laborador del programa de migracions al “Center 
for Global Development” // 18 h. Descans i berenar solidari // 18.15 h. Taula rodona: «Les 
polítiques d'asil i refugi en el marc de la Unió Europea», a càrrec de Miguel Urbán Crespo,
eurodiputat i portaveu de Podem a Europa; Paloma López Bermejo, eurodiputada 
d’Esquerra Unida - Esquerra Plural; Juan Fernando López Aguilar, eurodiputat socialista i 
membre de la Comissió de Llibertats Civils, Justícia i Afers d’Interior; i José Antonio 
Moreno, representant sindical en el Consell Econòmic i Social Europeu // 19.15 h. 
Clausura oficial: «Política europea de migración y asilo y alternativas», a càrrec de Mbuyi 
Kabunda Badi, professor especialitzat en els problemes d'integració regional, 
desenvolupament, gènere, drets humans i conflictes a Àfrica // 20 h. Intervenció musical: 
Versos del llaüt, a càrrec de Hames Bitar, llaütista sirià. 



Palma, 23 de Gener de 2018

   


	
	
	COORDINADORA D’ONG PER AL DESENVOLUPAMENT – ILLES BALEARS
	(CONGD-IB)
	MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017
	1. ACTIVITATS INTERNES
	1.1 Assemblees
	Al 2017, la CONGDIB ha convocat una única Assemblea Ordinària el 15 de Juny que ha tingut lloc al Casal de Immigrants i ONGD amb el següent ordre del dia i acords:
	1) Presentació dels assistents.
	Es presenten els i les assistents. Excusa assistència Toni Sierra, de Treball Solidari.
	2) Lectura i aprovació, si escau, de l’Ordre del Dia.
	S’aprova l’ordre del dia sense més canvis, que el nom de “Junta de Govern”, que apareixia a l’ordre del dia enviat, pel de “Junta Directiva”, tal i com es va aprovar a l’anterior Assemblea General.
	3) Lectura dels acords de la AGO del 29.6.2016.
	Jean François Cuennet resumeix els acords del 26.6.2016.
	
	4) Ratificació per l’Assemblea de las noves associacions que han sol·licitat adherir-se a la CONGD-IB.
	Es presenten les tres entitats que sol·liciten incorporar-se a la CONGD-IB: Enginyeria sense Fronteres, que ja n’havia format part anteriorment; Entrepobles, que també; i Fundació Vicens Ferrer. Totes elles expressen el seu desig de contribuir activament a la missió de la CONGD-IB. Tota la documentació està completa, només falta un aval per a Entrepobles. Juan Rodríguez Recio, en nom d’STEI-Ensenyants Solidaris, el compromet verbalment.
	S’aprova l’adhesió de les entitats que ho han sol·licitat, a les quals es dóna la benvinguda. En nom de la Junta Directiva, Juan Rodríguez Recio expressa la satisfacció de la Junta Directiva per l’ampliació de la CONGD-IB. Marca com a repte la necessitat que el Govern tingui una major consideració per a la CONGDIB com a interlocutora de les associacions i entitats, ja que les expectatives que es van generant amb el canvi de Govern no s’han vist plenament complertes.
	5) Presentació, debat i aprovació, si escau, de la Memòria d’Activitats realitzades per la CONGD-IB durant l’any 2016.
	Jean François Cuennet resumeix les activitats de 2016. Es projecta la Memòria que prèviament s’ha distribuït a totes les entitats membres. A instància d’ISCOD, s’amplia informació sobre la relació entre la CONGDE i les coordinadores autonòmiques.
	S’aprova la Memòria d’Activitats de 2016 per consens.
	6) Presentació, debat i aprovació, si escau, dels comptes anuals de 2016.
	Jaime Maisonneuve presenta els comptes anuals de 2016. UNICEF i ISCOD recorden que tenen pendent l’abonament de la quota de 2015, a més de la de 2016, el rebut de la qual encara no s’ha passat a les entitats que tenen domiciliats aquests abonaments. El Secretari de la CONGD-IB demana disculpes per l’endarreriment en l’abonament de la quota 2016, del qual se’n fa responsable.
	S’aproven els comptes anuals de 2016 per consens.
	7) Presentació, debat i aprovació del Pla d’Acció de la CONGDIB per a 2017.
	Jean François Cuennet presenta el Pla d’Acció per a 2017.
	Pel que fa a la Campanya Pobresa Zero, Fundació Vicens Ferrer suggereix la possibilitat d’instal·lar imatges als busos de Palma a partir d’un acord amb l’EMT.
	Veïns sense Fronteres suggereix compartir noves lleis de cooperació entre les entitats membres de la CONGDE, per tenir més capacitat d’influir en la legislació de la CAIB. S’acorda convocar una Assemblea Extraordinària a la tardor per valorar aquest tema, un cop s’hagi recollit informació.
	STEI-Ensenyants Solidaris explica que el contacte amb el Fons Menorquí de Cooperació i amb el Fons Pitiús ha estat poc productiu. Relata la preocupació d’aquests ens per la seva pervivència i la llunyania que senten les entitats locals respecte a la CONGD-IB, de la que estranyament alguna, com Dignitat d’Eivissa, en forma part.
	CEPAC recalca que el nom de la xarxa d’entitats que donen suport a les persones refugiades és “Les Balears Acollim”, integrada per 25 entitats. Veïns sense Fronteres i Jean François Cuennet amplien la informació sobre la xarxa i animen a l’ampliació d’aquesta plataforma per crear un discurs més favorable a l’acollida de les persones refugiades. Aclareixen que no es tracta d’una plataforma vinculada a la xarxa estatal. La connexió amb la xarxa estatal és un tema pendent. Entrepobles i Thaki Rhuna animen a caminar en aquesta direcció d’aproximació al moviment estatal. S’enviarà a les entitats un butlletí de la CONGDE sobre el posicionament entorn a la causa de les persones refugiades.
	Entrepobles relata el moment en què està l’Assemblea de Moviments Socials (AMS)i a voluntat d’ampliar la seva base. Veïns sense Fronteres proposa que la CONGD-IB jugui un paper més actiu a l’AMS. Hi ha acord general perquè es produeixi aquesta major implicació.
	Marino de la Rocha, com a president sortint de la CONGDIB, es felicita per la marxa de la CONGD-IB i per la seva ampliació. En nom de Sotermun expressa el seu acord amb el Pla d’Acció proposat. Emfatitza la importància de sensibilitzar sobre els ODS, amb finançament extern o sense, en coherència amb la petició de la CONGDE d’implementar polítiques entorn als ODS.
	Veïns sense Fronteres troba a faltar al Pla d’Acció la Proposició no de Llei (PNL) contra els paradisos fiscals, que es va lliurar a la Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes Balears i havia estat aprovada a l’Assemblea General de la CONGD-IB. S’acorda incloure aquesta acció en el Pla d’Acció, en el capítol de relacions institucionals.
	STEI–Ensenyants Solidaris recalca la importància de comptar amb una persona contractada com a secretària tècnica de CONGD-IB i lamenta les dificultats que hem trobat perquè la Direcció General aprovi un projecte. Considera que, sense aquesta figura, serà molt difícil poder avançar i que, per tant, aquest ha de ser un objectiu prioritari de la CONGD-IB.
	Enginyeria sense Fronteres s’interessa per la forma de finançament de la CONGD-IB. S’explica la línia d’acció de la Junta Directiva d’aconseguir una subvenció directa per part de la Direcció General de Cooperació, infructuosa encara, per impediments burocràtics, malgrat la quantitat de temps i esforços que s’hi han dedicat i que la proposta presentada hagi estat tècnicament aprovada.
	S’aprova el Pla d’Acció per consens.
	Es tornarà a enviar a les entitats el Pla d’Acció, un cop incorporada al mateix la presentació de la Proposició no de Llei contra els paradisos fiscals.
	8) Presentació del pressupost per a 2017.
	Jaime Maisonneuve, com a Tresorer de la CONGD-IB, presenta el pressupost per a 2017.
	S’aprova el pressupost 2017 per unanimitat
	9) Elecció de càrrecs de la Junta Directiva (vocalies i tresorer).
	No s’han presentat candidatures a la Junta Directiva. Joan Rodríguez Recio accepta assumir el càrrec de tresorer a partir de l’1 de gener de 2018. Es reconeix la tasca de Jaime Maisonneuve durant tot aquest temps, que demana un reconeixement escrit a la gestora Xica Bruguera.
	Es deixa constància de la futura baixa de Margalida Amorós i Arturo Sanabria com a representants de Mussol a la Junta Directiva de la CONGDIB.
	Jaime Maissoneuve i Jean François Cuennet animen a les entitats a incorporar-se a la Junta Directiva.
	10) Preguntes i demanes.
	Enginyeria sense Fronteres pregunta on està la seu de la CONGD-IB. Marino de la Rocha explica l’acord verbal amb la Direcció General de Cooperació per a l’ús propi i estable d’un despatx al Casal de Cooperació i Immigració i de les seves instal·lacions.
	Enginyeria sense Fronteres pregunta per la pàgina web. Des de la Junta Directiva s’explica que hem perdut el domini i planteja que les xarxes socials poden acomplir millor el propòsit de comunicar-se en xarxa.

	1.2 REUNIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA
	Durant el 2017 la Junta Directiva s'ha reunit un total d'11 vegades tractant els temes que segueixen:
	Avanç del procés d’anàlisi de les convocatòries: intercanvi d’impressions sobre les reunions amb la Direcció General de Cooperació
	Elaboració del nou decret que regularà les ajudes en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament
	Pla estratègic de la CONGD-IB
	Propostes de la CONGDE
	Subvenció directa sol·licitada al Govern de les Illes Balears
	Assemblea General Ordinària 2017 i Quorum Global
	Relacions amb el Fons Mallorquí
	Esborrany de llei del Tercer Sector Social
	Subvenció directa sol·licitada al Govern de les Illes Balears i contractació de personal
	Audiències amb els Grups Parlamentaris del Parlament de les Illes Balears
	Revisió de la Llei de Cooperació Balear
	Contactes amb el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació
	Audiències amb els Grups Parlamentaris del Parlament de les Illes Balears
	Proposta del Casal de participació a un cicle de formació per a persones migrants
	Proposta del Casal
	Repassar llistat de socis i establir mecanismes d’abonament de quotes
	Activitats Setmana contra la pobresa
	Planificació activitats del projecte
	Declaració institucional i PNL ODS
	Llei de cooperació
	Activitat ONG FMSC
	Preparació de la reunió amb el Batle
	Requeriment del Casal
	Calendari d’activitats en relació amb el projecte
	Visita als Fons Menorquí i Pitiús
	PNL Agenda 2030
	Grup de treball revisió Llei de cooperació
	Fora de les reunions convencionals de la Junta de Govern el 25 de maig per invitació de Jaume Garau, la delegació de la Junta Directiva de la CONGD-IB es va reunir amb aquest diputat per parlar del projecte de la llei del Tercer Sector Social.
	Aquest projecte no inclou les entitats de cooperació i el Sr. Garau ens volia consultar sobre aquest aspecte. La raó d’aquesta no-inclusió són les diferències prou grosses entre el Tercer Sector i el sector de la Cooperació internacional. Tant en Jaume Obrador com en Jean-François Cuennet han admés que és difícil i poc adient formular una normativa que es pugui adequar a la realitat d’aquests dos sectors.
	Tenint en compte que la llei del Tercer Sector Social millora el status de les entitats sense afany de lucre que hi treballen i la seva posició davant l’administració, es va pensar que es podria dotar d’un status semblant a les entitats de cooperació. A tal efecte, s’hauria d’actualitzar l’actual llei de cooperació o proposar la redacció d’una llei de cooperació nova.
	El Sr. Garau va declarar que des del Parlament es podria considerar una d’aquestes dues alternatives. L’altra possibilitat és que sigui el Govern que proposi al Parlament modificar la llei actual o adoptar una nova llei. Durant el primer Consell de Cooperació del Govern, la Sra. Josefina Santiago no es va mostrar contrària a estudiar la necessitat de canviar la llei actual, de tal manera que la CONGD-IB podria demanar una reunió amb ella per veure quines són les possibilitats en aquest sentit.
	Tant en Jaume Obrador com en Jean-François Cuennet pensen que val la pena fer un contacte amb la Conselleria, per tal de tantejar el terreny i després optar o per la via governamental o per la via parlamentària. De totes maneres, com a passa prèvia, cal tractar el tema en la Junta Directiva per veure si hi ha un consens sobre la necessitat de modificar la llei i la manera d’encarar aquesta tasca.
	Podria també ser un punt de la propera Assemblea (Precs i preguntes) per sondejar les entitats membres
	1.3 GRUPS DE TREBALL AMB ORGANIZACIÓNS MEMBRE
	En aquest 2017 hem trobat en els grups de treball una fórmula efectiva de col·laboració entre nosaltres. Si sorgeix un tema que suscita debat ho posem en coneixement de la resta de les organitzacions i es genera un grup de treball liderat per algun dels membres de la Junta Directiva, coordinat per la Secretaria tècnica de la *CONGD-*IB i compost per les *ONGD que decideixin unir-se. Aquesta forma de treballar ens permet ser més operatius i crear espais de convivència entre organitzacions sòcies. En aquest 2017 s'han desenvolupat dos:
	Grup Treball Llei Cooperació
	Liderat per Jean François Cuennet, president de la CONGD-IB i compost per:
	Metges del Món, Enginyers sense Fronteres, UNICEF, Veïns sense Fronteres, CEPAC i Ajuda en Acció. Sorgeix de la necessitat de modificar la Lei de Cooperació, i, gràcies al treball en comú a principis del 2018 podrem presentar les nostres aportacions a la Direcció general de cooperació.
	Grup de Treball Taller ODS
	Sorgeix de la necessitat de crear espais en comú treballar l'Agenda 2030 i és una de les activitats del projecte aprovat el Juliol per la Direcció general de Cooperació, ho lidera Tamara Covelo, Secretària Tècnica de la CONGD-IB i ho componen:
	UNICEF, Creu Vermella, S´altra Senalla, Thakhi-Runa i Metges del Món.
	En la primera reunió es planteja la possibilitat de contractar serveis professionals per a la dinamització del Taller i el seu disseny, es contracta a la Cooperativa *Bauma per a aquests efectes i contactem amb el Fons *Mallorquí de *Solidaritat i *Cooperació perquè es vinculin al grup de treball.
	En aquest 2017 hem tingut un total de 5 reunions en les quals anem a poc a poc definint el Taller que tindrà lloc al març de 2018.

	2. ACTIVITATS EXTERNES
	2.1 COORDINADORA ESTATAL DE ONGD (CONGDE)
	Al 2017 la Xarxa de Coordinadores Autonòmiques s'ha reunit un total de 5 vegades:
	Dues assemblees generals ordinàries, el 28 de gener i l'1 d'abril amb els següents temes:
	Organització del treball de la Xarxa:
	Pla de treball anual Campanya d'Incidència: ODS, Drets Humans i Cooperació al Desenvolupament quòrum Global Recopilació, sistematització, ... d'informació: ús del drive
	Informació sobre Quòrum Global
	Es vol treballar centralment a la repolitització de la cooperació. Tindrà diversos eixos: centralitat dels drets socials, límits ambientals, democràcies per al SXXI, perspectiva de gènere, política que cooperació que volem.
	La proposta inicial és que la trobada tingui lloc a València. Això va quedar pendent de valoració. Finalment, la CVONGD ha agraït la proposta però han declinat la possibilitat a favor d'Andalusia i s'han ofert s'ha participar activament. Davant això, la CAONGD va prendre la decisió d'afavorir l'esdeveniment en 2018. La CAONGD va parlar amb el director de l'agència, i en un principi es mostra favorable.
	Gemma recorda que aquesta trobada ha de ser part nuclear del treball de la xarxa. També, ha de garantir la participació de les entitats membres en aquest espai.
	Maite informa dels passos que s'han donat i l'estat actual de la qüestió. L'objectiu és que s'incorporin des de ja altres actors en la governança de quòrum global. La Coordinadora aposta pel quòrum i per tant va a destinar recursos a una persona que de seguiment i impuls per a això. Hi ha un esborrany bàsic de justificació de la proposta del quòrum, les palanques de canvi i les idees principals. Aquest esborrany ha de ser treballat amb un altre grup d'organitzacions. De forma bilateral, s'estan mantenint reunions amb organitzacions (d'altres sectors i també sòcies de la coordinadora) per convidar-los a que formin part de l'equip impulsor. En el quòrum s'està plantejant la possibilitat que les sòcies de les CCAA participin directament. Per a això, s'enviarà a les CCAA una carta d'invitació per afavorir això. En aquesta carta es detalla quins són els espais en què actualment es pot participar. Aquests són: comissió logística, científica, finançament, participació i de comunicació. Les que estan actives: la de finançament, la científica i la de participació. Aquestes comissions idealment haurien d'estar compostes per: Coordinadora, coordinadora amfitriona, altres sectors, i altres CCAA / sòcies de CCAA. Es demanarà a les CCAA que enviem referències locals per a la seva incorporació a aquests espais. Aquestes comissions a partir de maig tindran unes propostes més desenvolupades sobre metodologies, eixos, etc. A partir de l'Assemblea de la Coordinadora s'arrenca formalment el treball. Hi ha una "Comissaria" del quòrum, que s'encarregarà de supervisar el procés i garantir que aquest va en la direcció adequada.
	Sistema de quotes per CCAA
	Presentació de modificació del sistema de quotes, a ser aprovat en la AGO 2017
	Es va treballar una proposta per a la modificació del sistema de quotes sobre la base de la discussió de la reunió de setembre de 2016.
	La idea principal és que les quotes siguin per trams. Es consideren 2 aspectes: els ingressos totals de cada coordinadora i els fons propis. En aquest sentit, els ingressos per projectes dificulten el càlcul.
	Futuro en Común
	El 22 abril es va organitza la trobada de futur en comú, un espai de trobada entre organitzacions, moviments, xarxes i plataformes socials que treballen tant a Espanya com en altres països del món, per acabar amb la pobresa i les desigualtats, i respectar els límits ambientals del planeta, neix d'una idea compartida: "juntes som més forts". La construcció d'aquest espai neix de la necessitat de compartir agendes, identificar lluites compartides, elements comuns i divergències. Aquest procés pretén traçar accions conjuntes que posicionin les nostres demandes al centre de les agendes locals i globals.
	El 10 de Juny: Xarxa de Coordinadores Autonòmiques
	Davant la impossibilitat de viatjar a Madrid a cada reunió de la Xarxa de Coordinadores, s'ofereix la possibilitat de connectar-se en línia a través de la plataforma de Zoom.es. Ésta és la fórmula que fem servir el 10 de Juny, en la qual tractem els següents assumptes:
	Organització del treball de la Xarxa
	Es fa un repàs per les activitats planificades per la Xarxa. Es destaquen: el treball de preparació d'una campanya sota el paraigua de Pobresa Zero; la participació en diferents espais relacionats amb el diàleg intersectorial (Futur en comú, Quorum).
	Posicionament ODS - DDHH - Cooperació
	Des de la CVONGD han intentat avançar en una proposta. Tenen dubtes sobre fins a quin punt s'ha d'assumir com una tasca pròpia la implementació o funcionar com un "watchdog" en una tasca més de vigilància sobre el compliment de les obligacions. En concret, on es materialitzen? On s'estan territorialitzant?
	Un altre dels punts és l'exigència de la dotació de recursos tècnics i econòmics per a la realització dels objectius, sense que això repercuteixi negativament en les polítiques de cooperació.
	També la claredat de mantenir la coherència de polítiques per al desenvolupament com un dels avenços i entendre que és una de les estratègies per a la incidència política.
	A més, s'han inclòs l'enfocament de drets humans i estan avançant des de l'enfocament societat civil + AAPP sense incloure al sector privat.
	En aquest sentit, el tema d'empreses cal incloure des d'una visió de coherència amb el plantejament de drets humans + empreses i l'exigibilitat de la seva responsabilitat amb els drets humans.
	Utilització de Google Drive
	La proposta és que qui iniciï una consulta, s'encarregui de col·locar en una carpeta i recopilar informació.
	Obertura de l'Informe del Sector a les CCAA
	Aquest informe serveix per visibilitzar el panorama en què ens movem des de les ONGD. Suposa moltíssim treball, però també serveix per visibilitzar moltes dades interessants. Quines dades els agradaria incloure a les CCAA?
	Es farà una revisió del qüestionari per a adaptar-lo, si és el cas, per a poder adaptar l'estudi. Es planteja fer una reunió específica per veure de quina forma es pot fer.
	Es pregunta si des de la Coordinadora es pot recollir informació per a les CCAA.
	CONCLUSIÓ
	Es va a revisar el model de fer les reunions / trobades de la Xarxa.
	Sobre el partit, s'ajuntaria amb la propera reunió de DDPP amb l'Estatal (proposa Verónica d'Extremadura tenir un debat de QG).
	Andrés demana que s'apuntin 2 o 3 persones més d'Andrés, Gemma i Verónica (Verónica Extremadura, Sara Galícia, Estrelicia Aragó).
	Qui obri una discussió al drive, s'encarrega de recopilar la informació i sistematitzar.
	Es va a revisar la recollida de dades de l'Informe de 2016 i analitzar realment la possibilitat que es pugui extrapolar a les CCAA.
	Agenda 2030 a Espanya
	DOC: Esquema de Compareixença al Congrés dels Diputats:
	https://drive.google.com/open?id=0BzwhhNN4742xWjFubTgxRkJnTHM
	Es recorden les línies d'incidència: màxim nivell de l'Estat per a la seva implementació i seguiment; indicadors ambiciosos; arquitectura institucional suficient; mitjans d'implementació i vigilància de societat civil.
	No hi ha més avenços, excepte el nomenament de Francisco Montalbán com a ambaixador dels ODS. Previsiblement el govern espanyol ha de retre comptes de forma voluntària davant l'ONU el 2018.
	La Comissió de Cooperació del Congrés ha cridat a consultes a diferents (persones). El 20 de juny participarà en aquest espai amb l'esquema d'idees adjunt. La idea és que al llarg d'aquesta setmana i com a data màxima fins el dijous 15 de juny, es facin les aportacions que des de les CCAA s'estimin pertinents. El dia 20 la presentació es repartirà entre 3 organitzacions amb missatges consensuats en base a les línies d'incidència.
	pobresa Zero
	Quorum Global
	Futuro en común
	REFLEXIÓ SOBRE EL MARC ESTRATÈGIC DE LA CONGDE
	Amb motiu de la reflexió sobre el Marc estratègic de la coordinadora vam estar a Madrid el 3 de novembre, en aquesta jornada un equip de facilitadors contrados per la Coordinadora Estatal va proposar una sèrie d'exercicis que ajudaran a identificar les línies de treball i les propostes col·lectives de la Coordinadora Estatal, tota aquesta informació, juntament amb una altra destinada a altres moments / espais crearà el marc estratègic de la CONGDE 2019-2022
	Trobada de la Xarxa de Coordinadores 24 I 25 DE NOVEMBRE
	L'objectiu d'aquesta Trobada de la Xarxa de Coordinadores era identificar conjuntament els reptes als quals ens enfrontem com a Xarxa per a l'any 2018, i com els podem vincular amb els processos macro en els quals estem involucrades com a Coordinadora i Xarxa de CCAA. A més de connectar els diferents elements que estan en marxa per adoptar-los com un "pla d'acció comuna".
	Es tracta d'una sessió d'introducció per contextualitzar i per presentar els reptes. Hi haurà un torn de debat i d'interacció. Identifiquem el context en què ens movem, i començarem a veure pistes de cap a on hem de caminar.
	Es va començar la trobada amb una sessió formativa en la qual es van abordar les següents reunions:
	Canvi de paradigma en el concepte de Desenvolupament
	Perspectiva mediambiental, restricció dels espais per societat civil, esgotament del creixement com a model de desenvolupament
	Compromisos globals i el paper de societat civil
	Marc de DDHH i ODS
	El dissabte 25 l'objectiu del dia era, en primer lloc, generar un espai de diàleg de les CCAA per incorporar la seva visió en el marc estratègic de la Coordinadora; en segon lloc, crear un espai d'input per part de les CCAA per a la creació d'un nou pla estratègic de la Coordinadora d'ONGD que contempli les visions locals i les complexitats en què ens movem.
	Marc estratègic de la Coordinadora
	Sessió de treball facilitada per Diagram amb l'objectiu d'avaluar el pla actual, el que sí va funcionar, el que no, així com llançar idees per preparar el nou marc.
	Aquest espai serà específic per a les aportacions de les CCAA. És molt important comptar amb la visió del que és local en la redacció del nou marc estratègic.
	Contextualització d'incidència
	Presentació del context polític
	Fites interns i externs identificats per la Coordinadora
	¿Pre-campanya electoral? ¿Es va a fer un document de mínims consensuat sobre l'AOD en el autonòmica? ¿Vincle amb els ODS?
	Fita extern: eleccions europees ¿ens interessa fer alguna cosa?
	Diàlegs de canvi + Dinàmica: Presentació de QG i com abordar aquests debats des del local
	Dinàmica:Objectiu d'aquesta dinàmica: traçar un full de ruta sobre la participació de les CCAA en Quorum Global.
	

	2.2 RELACIONS INSTITUCIONALS
	2.2.1 EN RELACIÓ AMB AGENDA 2030:
	25 de maig reunió amb Miquel Rosselló
	Miquel Rosselló sol·licita una reunió per tractar sobre l’aplicació local dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
	Les Fundacions Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró han rebut la petició d’estudiar com el Govern Balear podria aplicar, en els seus àmbits de competència, els compromisos adquirits pel Govern Espanyol amb l’adopció de l’Agenda 2030.
	Jean-François Cuennet explica l’origen dels ODS i el canvi de paradigma que suposa l’Agenda 2030, que passa de la cooperació del Nord enriquit amb el Sud empobrit a la transformació de les estructures globals per lluitar contra totes les desigualtats i les amenaces globals.
	Després d’un intercanvi sobre la manera en què es podria realitzar el mandat de la Conselleria, ambdues parts acorden les etapes següents:
	La CONGD-IB farà una proposta a les Fundacions Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró
	Les Fundacions Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró consultaran els seus experts en temes relacionats amb l’Agenda 2030
	El resultat de les dues primeres fases es sotmetrà a una ampla consulta dels agents i moviments socials més diversos
	La proposta, treballada en base a les conclusions d’aquesta consulta, es sotmetrà al Govern de les Illes Balears.
	Aquest acord es sotmetrà a la Junta Directiva de la CONGD-IB i es discutirà en el Consell de les Fundacions Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró.
	Declaració institucional “PER L’APLICACIÓ DE LA AGENDA 2030 A LES ILLES BALEARS” per als grups parlamentaris de Govern
	
	El PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS,
	A. CONSTATANT:
	Els grans reptes que afronta actualment la humanitat en els àmbits ecològics, socials, econòmics i humanitaris, reptes que requereixen una resposta global de les Institucions Internacionals;
	Les greus injustícies que colpegen, en particular els països empobrits, malgrat els programes de cooperació internacional dels darrers decennis, en particular els realitzats a l’empara dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, adoptats per les Nacions Unides al final del segle passat i vigents fins a l’any 2015;
	La necessitat de donar continuïtat al compromís de les Institucions Internacionals per eradicar la pobresa i garantir la sostenibilitat de totes les activitats humanes;
	L’adopció el 25 de setembre de 2015 per l’Assemblea General de Nacions Unides, en presència de més de 150 dirigents mundials, d’una nova Agenda de Desenvolupament Sostenible, anomenada Agenda 2030, i dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, que tenen com a objectiu materialitzar aquest compromís;
	El canvi de paradigma que suposa aquesta Agenda 2030, que proposa un marc mundial d’actuació i que defineix objectius aplicables a tots els països i, dins aquests països, a tots els nivells de l’administració, la societat civil i el sector privat;
	El compromís, adquirit pels països que votaren a favor de l’Agenda 2030, de mobilitzar els mitjans necessaris per implementar la nova estratègia encaminada a eradicar la pobresa, combatre les desigualtats entre els països i en el seu interior, i garantir una protecció durable del planeta;
	La petició de la Coordinadora d’ONGD de les Illes Balears (CONGD-IB) a aquest Parlament a efectes d’operacionalitzar l’Agenda 2030 en el territori de les Illes Balears. 
	B. CONSCIENT:
	De la necessitat imperiosa d’afrontar, de forma decidida i sense més dilacions, els problemes que afecten el nostre món;
	De la responsabilitat que recau, en la consecució dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears;
	De l’enfocament transversal que exigeix l’Agenda 2030 i que, per tant, requereix la implicació de tots els àmbits de l’Administració Autonòmica.
	C. RESOL:
	C.1. Expressar el seu suport a tots els esforços encaminats a realitzar els Objectius de Desenvolupament Sostenible;
	C.2. Fer una crida a la societat civil, al sector privat i a totes les administracions públiques, perquè facin seva l’Agenda 2030 i s’impliquin en la seva realització;
	C.3. Instar el Govern de les Illes Balears perquè:
	faci un diagnòstic del nivell de consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a les Illes Balears;
	elabori, aprovi i executi, en base al diagnòstic, un pla d’acció, encaminat a concretar el seu compromís amb els esforços que es realitzen a nivell mundial, per tal de donar una resposta eficaç als problemes globals;
	vetlli per la transversalitat d’aquest pla d’acció, amb la finalitat que totes conselleries s’impliquin en la seva aplicació;
	informi el Parlament de les Illes Balears dels avenços assolits.
	2.2.2 RELACIONS AMB EL GOVERN BALEAR
	Durant el 2016 la CONGD-IB va organitzar, entre les organitzacions sòcies diferents grups de treball amb el propòsit de plantejar millores en les diferents convocatòries de la direcció general de cooperació. En 2017 després d'un llarg procés i d'una assemblea extraordinària, en la qual es va comunicar a la resta d'organitzacions les aportacions, els grups de treball se cita amb Antoni Servera i amb l'equip de tècnic:
	14 de febrer, amb la Conselleria Serveis Socials i Cooperació: Presentació de les conclusions de l’analisi de las convocatorias de EpD fet per el grup de treball de EpD
	6 de març amb la Conselleria Serveis Socials i Cooperació: Presentació modificacions Decret 115/2010
	2.2.3 CONSELL DE COOPERACIÒ
	El consell de cooperació s'ha reunit en dues ocasions amb els següents punts del dia:
	19 de abril de 2017:
	Presentació de la Memòria de la Direcció General de Cooperació 2016
	Informació del Pla Anual de Cooperació 2017 i sobre el Pressupost 2017
	Explicació sobre les convocatòries de la Direcció General de Cooperació
	Informació sobre el projecte de nou Decret de Cooperació Internacional
	Informació sobre els grups de treball del Consell de Cooperació
	Cooperació tècnica amb Marroc
	Visites institucional a països socis
	Viatges de seguiment de l'equip técnic
	Avaluacions externes de projectes per a 2017
	Torn obert de paraules, en el qual demanem, amb motiu del dia contra la pobresa fer una foto amb els integrants del Consell.
	Consell 18 de novembre de 2017:
	Informació sobre les convocatòries publicades durant el 2017.
	Informació sobre el projecte de nou decret del règim especial de les ajudes a l’exterior, en matèria de cooperació per al desenvolupament i solidaritat
	internacional, a més de l’estudi de possibles al·legacions.
	Informació sobre el programa pilot de Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora per al curs escolar 2017-2018, subscrit amb la Conselleria d’Educació i la Universitat.
	Viatges institucionals a països socis (Senegal i Bolívia).
	Viatges de seguiment de l’equip tècnic (Guatemala, Senegal, Nicaragua i Bolívia).
	En el torn obert de paraules Alex Gonzalez fa una aportació sobre els criteris de correcció de la convocatòria de cooperació, ja que diverses organitzacions han patit retallades en els seus projectes presentats i s'han dirigit a la CONGD-IB i hem obert un procés de consulta a la qual diverses organitzacions han mostrat el seu interès. La Direcció General mostra la seva intenció de repartir el pressupost de la convocatòria de cooperació entre les moltes organitzacions que es presenten i ens convida a fer la nostra aportacions per millorar aquests criteris. Des de la coordinadora s'organitza un grup de treball que, de cara al 2018, ha de redactar les seves propostes per a la millora dels criteris.
	Tamara Covelo, remarca la importància de institucionallizar l'Agenda 2030, sembla que al Govern no hi ha moviments en aquest sentit tot i que fa més de dos anys de l'aprovació de la mateixa per l'ONU.

	2.2.4. PARLAMENT
	Entre agost i setembre la CONGDIB ha tingut audiència amb tots els grups parlamentaris del Govern Balear per fer-los arribar el nostre full de ruta:
	Temes per tractar:
	1. Agenda 2030 i la seva territorialització a nivell de les Illes Balears.
	2. Pressupostos 2018 de la CAIB i partida per a la Direcció General de Cooperació.
	3. Revisió de la Llei de Cooperació.
	1. Agenda 2030 i la seva territorialització a nivell de les Illes Balears
	L’Agenda 2030 de les Nacions Unides (http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/ i http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/ODS/01-ODS.aspx) s’aplica a tots els àmbits de la societat i, pel que fa a les administracions públiques, a tots els nivells (estatal, autonòmica i municipal). Per això consideram que les Illes Balears s’han de dotar d’un pla per «aterrar» els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 en l’àmbit de l’administració autonòmica. Tenint en compte que l’Agenda 2030 és una agenda transversal, que va molt més enllà del camp de la cooperació tal com se l’entén tradicionalment, la seva operacionalització hauria de ser transversal, d’obligat compliment per totes les conselleries del Govern i dotada d’un pressupost propi, que no vagi en detriment del pressupost de la Direcció General de Cooperació.
	Respostas:
	PSOE:
	Diputada Conxa Obrador i diputat Jaume Garau: A nivell estatal, el PSOE, amb Podem i Ciutadans, ha presentat una proposició no de llei per demanar al Govern espanyol que prepari un pla d’actuació per complir amb els ODS.
	El PSIB vol que el Parlament de les Illes Balears adopti una declaració institucional per demanar un pla d’actuació balear. Demana a la CONGD-IB que li faci arribar un esborrany (la CONGD-IB ja li va fer arribar) aquest esborrany)
	PP
	Diputada Sandra Fernàndez: Forma part de la Comissió de Serveis Socials i DDHH, per la qual cosa és una bona interlocutora de l'administració. Suggereix que li facem arribar 	la nostra proposta i que la posem en comú en una reunió amb els diferents grups 	parlamentaris. Proposa que la passem directament a Silvia Cano, la presidenta de la 	comissió. S'ofereixen a donar suport a la declaració institucional i que aquesta es converteixi en una proposició no de llei.
	C´S
	Diputada Olga Ballester: Podem comptar amb ella per a una Declaració Institucional o PNL. Suggereix que el govern podria gestionar un grup de treball, format per tècnics de cada conselleria , segons ella, la PNL podria anar en aquest sentit, sol·licitant al govern que creï aquesta comissió.
	PODEM
	Diputada Marta Maica: Tot i que el grup parlamentari no estableixi l'agenda 2030 d'una manera explícita, els ODS es troben en el seu programa. Ens demana que els facem arribar la nostra proposta de declaració institucional i proposa fer una reunió posterior amb tots els grups.
	PI
	Diputada Mª Antònia Sureda: Ens demana que els facem arribar els ODS, així com una proposta concreta adaptada a les necessitats de la nostra comunitat autònoma. Estan d'acord amb nosaltres que, donada la transversalitat del tema, seria millor que es dugués  	a terme des de la Conselleria de Presidència i proposen passar el nostre pla d'acció a la comissió de Serveis Socials, perquè aquesta la faci arribar a Presidència.
	MES
	Diputat David Abril: expressa l’interès del GrupMés per al tema de la Agenda 2030 i proposa presentar una proposició no de llei al Parlament de les Illes Balears.. Ens farà arribar un esborrany perquè li indiquem la nostra visió. Pensa que el tema dels ODS es pot consensuar entre tots els grups parlamentaris, de manera que es podria adoptar, tant la Declaració institucional, com la PNL.
	2. Pressupostos 2018 de la CAIB i partida per a la Direcció General de Cooperació
	La CONGD-IB expressa la seva satisfacció per l’augment de la partida pressupostària dedicada a Cooperació en aquesta legislatura, que ha permès recuperar el tradicional compromís de la CAIB amb aquest àmbit. Malgrat tot, el 0,7% encara es troba molt lluny, de manera que demanam que aquest esforç es mantengui i s’intensifiqui de cara als pressuposts 2018 de la CAIB.
	Respostas:
	El PSIB està d’acord amb aquesta petició.
	Va plantejar el tema de la descoordinació i la duplicitat de recursos a la cooperació. Va preguntar si teníem dades sobre el tema. Pot-ser caldria suggerir al govern de les Illes Balears que es faci una anàlisi en aquest sentit
	Comparteix completament la necessitat del 0,7.
	PODEM està d'acord amb aquesta petició.
	S'ofereixen a donar suport a la declaració institucional i que aquesta es converteixi en una Proposició no de Llei. .Estan d'acord amb l'objectiu del 0,7%, però s'haurien de posar sobre la taula les prioritats econòmiques de les Illes Balears.
	Dóna suport a la nostra demanda d’un increment del pressupost de cooperació.
	3. Revisió Llei balear de Cooperació
	La CONGD-IB considera que aquesta llei està desfasada i que s’hauria de revisar o substituir per una llei nova. El seu principal defecte és el de no integrar el canvi de paradigma introduït per l’Agenda 2030, de no tenir en compte la transversalitat de la cooperació i de no aplicar el principi de coherència de polítiques.
	Respostas:
	Informam al PSIB que s’ha creat un grup intern de la CONGD-IB per analitzar la llei i proposar canvis.
	Informam PODEM que s’ha creat un grup intern de la CONGD-IB per analitzar la llei i proposar canvis.
	Suggereix la "lectura única" com a recurs per agilitar el tràmit parlamentari al moment en què s'arribi a un acord.
	Espera la nostra proposta i ens dóna presses perquè es pugui modificar durant aquesta legislatura.
	Demanen que els facem arribar la nostra proposta i es mostren oberts a
	una reunió amb altres grups parlamentaris.
	Esperen les nostres propostes i ens animen a no esperar massa, de manera que es pugui tramitar, si cal, durant aquesta legislatura.
	Día internacional contra la pobresa
	El 17 d'octubre, amb motiu del dia internacional contra la pobresa proposem al parlament una foto commemorativa entre els representants dels diferents grups parlamentaris i les Organitzacions membres de la CONGDIB
	
	Ens adherim a la campanya de la plataforma POBRESA ZERO i de la Coordinadora d'ONGD estatal que incideix sobre tres punts estratègics:
	Protecció social Més polítiques públiques socials de protecció i inclusió.
	Educació i protecció de la infància. Sanitat, polítiques per a la Igualtat i contra violència de gènere, protecció de la desocupació. Renda Mínima d'Inserció i compliment de la Llei de Dependència
	Cooperació per al desenvolupament
	Ajuda al Desenvolupament i Acció Humanitària fins a arribar al 0,7% deslligada d'interessos comercials i de control de fronteres.
	Justícia fiscal Justícia Fiscal
	a través de polítiques tributàries justes, progressives i suficients, que sostinguin les polítiques socials i mediambientals

	2.2.5. AJUNTAMENT DE PALMA
	El 16 de novembre, reunió amb el Batle de Palma
	La intenció és aquesta trobada era una presa de contacte i que la CONGDIB, en representació de les 29 ONGD que formen part transmetessin a l'alcalde el seu full de ruta i les seves preocupacions pel que fa al desenvolupament sostenible de la ciutat i la implementació dels ODS a nivell institucional.
	Intentem fer els processos el més participativament possible, en aquest cas convidem a participar amb nosaltres a les entitats membre de la coordinadora. En aquest cas els que van poder acompanyar-nos són els companys d'Oxfam Intermón, Enginyers sense Fronteres, Veïns sense Fronteres, Metges del Món i Fundació ADRA.

	2.3. COORDINACIÓ AMB ALTRES ENTITATS DE COOPERACIÓ
	2.3.1.ASSAMBLEA DE MOVIMENTS SOCIALS
	La CONGD-IB forma part del Fòrum Social de Mallorca, un espai obert i continu de debat democràtic d’idees, aprofundiment i reflexió, formulació de propostes, intercanvi d’experiències i articulació dels moviments socials, xarxes, ong’s i altres organitzacions de la societat civil de l’illa de Mallorca que s’oposen al neoliberalisme i cerquen, cada una des de la seva perspectiva i sota objectius comuns, la construcció d’una societat que tengui el ser humà com a centre.
	

	2.3.2.FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
	L'11 de maig Jean François Cuennet és reuneix amb Antonia Rosello i després d’un intercanvi d’opinions, el FMSC i la CONGD-IB acorden les següents àrees de cooperació possibles:
	Projectes o campanyes de sensibilització coexecutats (amb un finançament per part del FMSC): s’acordaran en funció de les propostes de la CONGD-IB.
	Trobada d’ONG mallorquines la tardor 2017 (convocada pel FMSC): la CONGD-IB hi tendrà un espai per presentar-s’hi.
	Anàlisi de formularis: el Fons Mallorquí passarà a la CONGD-IB un llistat d’entitats, a les quals la CONGD-IB proposarà engegar un procés d’anàlisi.
	El 16 de novembre ens vam unir a una trobada Organitzat pel Fons Mallorquí, en vam tenir l'oportunitat de presentar-nos a sobre Organitzacions Membre i d'aprendre el funcionament d'aquesta xarxa d'entitats de cooperació.
	

	2.3.3.UIB
	Durant el 2017 vam participar amb la Universitat en les diferents actes:
	El 16 de maig Àlex Gonzalez, secretari de la CONGDE-IB paticipa en una taula rodona a la UIB sobre els 40 anys de cooperació española.
	En setembre 27 Jean François Cuennet, participa en una taula rodona sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible i seva necessitat d'implementació.

	2.4.MERCAT SOCIAL
	El 13 i 14 d'octubre vam estar al Mercat Social, entenem que per desenvolupar el nostre projecto cal conèixer els moviments de Economís Social de les Illes per explorar futures accions en comú i sinergies, amb aquesta motivació, i amb motiu del dia contra la pobresa portem la campanya de recollida de signatures de la plataforma pobresa Zero, de la qual la CONGDIB forma part. Vam recollir un total de 229 signatures les quals es van enviar a la Coordinadora Estatal.
	El Mercat Social és unaXarxa de persones, empreses, entitats, institucions i iniciatives que incorporin valors socials, ecològics i ètics en les seves decisions de consum, producció, distribució i finançament, amb l’objectiu de contribuir, des de l’activitat econòmica, a una societat basada en els valors democràtics, ecològics i solidaris i en el benestar col·lectiu

	2.5. LES BALEARS ACOLLIM
	
	A l'2017 neix la plataforma "Les Balears Acollim" amb la Finalitat d'esbrinar, a Proposta d'Amnistia Internacional Palma, els possibilitats de Col·laboració entre AI Palma i la CONGD-IB a la temàtica de les persones refugiades. El 10 de Gener té lloc la primera reunió, i el 13 de febrer, es presenta el primer esborrany del Manifest "Mallorca Acull"
	Manifiesto constitución plataforma "Mallorca Acoge"
	A día de hoy más de 65 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares para huir de los conflictos que azotan sus países de origen. De ellas más de 21 millones son demandantes de asilo. Se trata de la mayor tragedia humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial.
	Siendo consecuentes con los acuerdos firmados en diferentes Tratados Internacionales, entre los que se incluye la Convención de Ginebra, con el derecho internacional humanitario y el respeto de los derechos humanos, los abajo firmantes, en representación de organizaciones y asociaciones ciudadanas, instamos al Gobierno español, a:
	cumplir de forma inmediata y efectiva el compromiso de acoger a 17.337 personas a través de los procesos de reubicación y reasentamiento;
	desarrollar el compromiso adquirido en materia de reubicación y reasentamiento, aumentando el número de personas a acoger, especialmente en el caso de mujeres, menores y personas en situación de especial vulnerabilidad;
	impulsar medidas que garanticen el derecho de asilo y el establecimiento de rutas legales y seguras para que nadie tenga que arriesgar su vida en busca de refugio.
	Ordre del dia:
	Revisió i aprovació de la proposta de resolució institucional que es presentarà al Parlament de les Illes Balears;
	Estructura i funcionament de la Plataforma.
	Com a punt d’informació per poder analitzar la proposta de resolució institucional, Dolça Feliu exposa la situació de l’habitatge i el programa d’acolliment de les persones refugiades, finançat pel Ministeri i executat per 3 ONGs. El Govern Balear posa a disposició de CR un edifici a tal efecte (alberg tancat i llavors restaurat, obert maig 2015). Tres fases: acollida (3-6 mesos, necessitats bàsiques, suport jurídic i social); integració: allotjament en pisos (ajuda per a manutenció i allotjament) i recerca de feina (durant la 1a fase es fa una sol·licitud de permís de feina); i fase d’autonomia (suport en funció de les necessitats). Totes les ajudes s’han de justificar al cèntim.
	El suport dels CEPAS no és suficient per a aprendre l’idioma. S’ha de fer una formació en 3 fases: alfabetització, curs bàsic de castellà i curs avançat. El Govern posa en marxa un curs per als 2 primers nivells. CR fa el tercer nivell (amb personal contractat i voluntaris).
	Contacte amb l’IME per a activitats esportives (carnet per a accés gratuït) i amb l’EMT per tenir el transport públic gratuït i accés a activitats de temps lliure.
	L’IBAVI aporta10 habitatges per a famílies que han de sortir de l’alberg, sobretot a Palma (viure fora de Palma és difícil per a les persones refugiades:es classes de castellà, el programa d’inserció laboral, l’assistència psicològica, etc. es fan a Palma, el transport públic és insuficient, etc.). Els immigrants poden triar el seu domicili (CR no pot avalar el lloguer). La situació de l’habitatge és molt difícil per a gent sense recursos i s’agreujarà amb el començament de la temporada turística. El perfil de les persones refugiades és molt divers i és difícil atendre totes les necessitats.
	Sóller Solidari proposa anar ajuntament per ajuntament per demanar-los que s’impliquin en l’acolliment de les persones refugiades. MdM argumenta que el compromís ha de ser concret, no només de cara a la galeria. CR diu que estan al límit. També que les persones refugiades venen amb expectatives molt elevades i irrealistes i les costa que aterrin. A CR li toca gestionar aquest xoc amb la realitat. Sóller Solidari diu que de vegades els voluntaris fan molt de mal, perquè donen falses informacions. CR diu que el programa d’integració es pot millorar, s’haurien de veure bones pràctiques en altres països i analitzar bé els perfils. Per exemple, definir els perfils que es poden integrar a mitjan termini en el mercat laboral de les Illes Balears.
	En frontera: criteri de vulnerabilitat; a Espanya, criteri de disponibilitat (se respecta la unitat familiar).
	AI insisteix que hem de mostrar que som capaços d’acollir les persones refugiades que fugen de situacions extremes. CR diu que l’any passat es varen acollir 162 persones, perquè, a part de les que arriben a l’alberg, n’hi ha que arriben directament i demanen asil i passen pel programa de CR. AI demana com es pot plasmar aquesta demanda a la declaració institucional.
	AI demana que es faci el procés de manera més professional, que es faci una selecció adequada i que es tengui informació de les persones que venguin per facilitar la seva integració.
	CR diu que la barrera de l’idioma és molt alta i dificulta la seva formació professional. La inestabilitat també és un obstacle: hi ha persones refugiades que se’n van a altres indrets.
	UGT diu que s’ha de distingir la fase d’acolliment (que es fa) i la fase d’integració (que té mancances). No s’ha de perdre de vista la situació laboral de les Illes.
	CR diu que el programa és el mateix per a toda Espanya, però el cost de la vida no és el mateix aquí que a Albacete, per ex., ni tampoc les perspectives laborals.
	CR ha enviat un correu a tots els ajuntaments per demanar habitatges i assistència sociolaboral, però no hi ha hagut cap resposta, llevat de Petra, però el problema de l’idioma segueix.
	1) Proposta de resolució institucional (en base a la proposta enviada per correu)
	Proposta d’afegir un punt 1.10
	Que la ciutadania ha mostrat, en les manifestacions de les darreres setmanes, la seva voluntat i la seva demanda d’acollir i integrar les persones que han hagut de fugir de situacions extremes.
	Afegir un punt 3.3
	Sol·licitar a tots els ajuntaments de les Illes Balears que cooperin amb els organismes que gestionen l’acollida i integració de les persones refugiades, per tal de donar una resposta flexible i integral a le seves necessitats d’integració social, laboral i d’habitatge.
	Sóller Solidari proposa demanar col·laboració a les biblioteques municipals.
	AI demana que s’afegeixi a la declaració institucional que la Plataforma Mallorca Acull es comprometi a cooperar i col·laborar amb el procés d’integració de les persones refugiades, però, després de debatre aquesta proposta, es decideix que no és el lloc adequat.
	2) Estructura de la Plataforma
	Problema del googlegroup: és un misteri. MdM proposa crear un compte gmail de la Plataforma amb una contrasenya i cerca qualcú que li ajudi a crear un compte de Facebook. CC.OO proposa esperar tenir la persona tècnica perquè ens digui quines possibilitats hi ha. MdM intentarà tenir aquesta persona d’aquí deu dies.
	Mauricio Tejada se suma a donar assistència tècnica a Begoña.
	Es proposen les persones següents com a portaveus: Carlos Martín, Ma Jesús Vílchez (se li demanarà), Jaume Obrador i Eva Cerdeiriña.
	Calendari/Agenda:
	Propera setmana:
	Polir i acordar el text definitiu de la resolució
	Sol·licitar reunions al president del Parlament i a la Comissió de Drets Humans
	La propera reunió de la Plataforma es fixarà en funció de l’avançament d’aquestes gestions.
	Palma, 3 de març de 2017
	28 de març
	Reunió Plataforma Mallorca Acull
	Ordre del dia :
	Calendari de reunions
	Estructura de la Plataforma
	1) Calendari de reunions
	Reunions fetes
	President del Consell de Mallorca. El Consell ja té prevista una Declaració sobre el tema, se’ls demana de què va. El Consell demana qui l’ha elaborada. En Carles contesta que ha estat una feina col·lectiva. El CIM diu que incoporaran els 3 punts que demana la Plataforma. Fins avui, no hi ha resposta.
	Ajuntament de Palma (com a AI, però també representant a la Plataforma): l’Ajuntament diu que hi ha recursos econòmics i humans per gestionar el tema de l’habitatge, per tal d’acollir les persones refugiades que vindran. Carlos proposa contactar de bell nou l’Ajuntament per saber quina declaració pensa fer dia 10 d’abril.
	Sóller Solidari diu que els pisos de l’IBAVI no estan en condicions i que CR els ha demanat ajuda. Dubta que l’Ajuntament de Palma tengui partida per arreglar-lo (l’IBAVI no té pressupost per això).
	MdM diu que és poc probable que l’IBAVI pugui disposar de més pisos, degut a la situació de l’habitatge a Balears.
	Es parla de l’estratègia a seguir per continuar pressionant les institucions perquè disposin dels fons necessaris per fer front a les necessitats de la fase d’integració. Es debat sobre la conveniència de seguir amb els contactes institucionals i, alhora, fer accions concretes de cara a l’acolliment i integració (accions de solidaritat de les ONG, etc.).
	Proposta: seguir amb la ronda de contactes institucionals per tenir compromisos ferms per escrit (amb un termini de...) i definir les necessitats concretes (segons dades de CR).
	CEPAC proposa que, després de cada reunió, es passin per registre els acords presos. S’aprova.
	CCOO proposa una comissió interdepartamental (GB, CIM i ajuntaments) per gestionar tots els casos d’acolliment.
	Reunions programades
	- Reunió amb la presidenta del Govern Balear. Pendent d’enviar sol.licitud aquesta setmana. S’acorda que en Carlos envia la sol·licitud.
	- Reunió amb el director d’Arquitectura i Habitage. Enviada en data de 27 de març.
	- Reunió amb el President del Parlament de les Illes Balears. Pendent de concretar dates. Es decideix esperar una setmana, després en Carlos insistirà.
	- Reunió amb la Comissio de Drets Humans del Parlament. Pendent de concretar dates.
	- Reunió amb la Comissio de DDHH de l’ICAIB. Pendent concretar dates.
	- Reunió amb la Defensora del Ciutadà de l’Ajuntament de Palma (la demana en Jaime)
	- Reunió amb el Regidor d'Igualtat, Joventut i Drets Civis. 3 d'abril @13:00 a l’Edifici Flassaders
	Carlos proposa que, després de la reunió del 3 d’abril amb l’Ajuntament (Aligi, regidor d’Igualtat), s’emeti una nota de premsa que recolleixi els futurs compromisos de l’Ajuntament (Declaració del dia 10 d’abril). També que es faci una foto i una nota de premsa posterior. S’ha d’aprofitar la capacitat de pressió d’una Plataforma de 16 membres. L’ideal seria conèixer el contingut de la declaració del dia 10, perquè es pugui treballar. VSF proposa intervenir en el Ple de l’Ajuntament abans de la Declaració (Jaume comprovarà el termini de presentació).
	- Reunió amb el vicerector de la UIB . 3 d'abril @10:15
	- Declaració intitucional en suport de l’acolliment de persones refugiades per part de l'Ajuntament de Palma. 10 d'abril
	2) Estructura de la Plataforma
	Sóller Solidari proposa visibilitzar la Plataforma. Fer una roda de premsa dia 10 d’abril? Seguirem parlant de les possibilitats d’acció pública, tenint com a referència el 20 de juny, dia de la persona refugiada.
	Palma, 28 de març de 2017
	28/04/17
	Carrer
	Manifiestació Les Balears Acollim
	Temes tractats:
	- S’acorda modificar l’ordre del dia proposat, dedicant la primera part a la informació actualitzada de na Dolça Feliu / Creu Roja, continuant amb les propostes, comunicades via email, per Fernando / Oxfam-Intermon, per continuar amb les altres propostes fetes.
	- De les 17.337 persones que l'Estat s’ha compromès a acollir, a les Illes han arribat unes 100 persones. Es calcula que si arribassin totes, la xifra a considerar per part de la CAIB seria d’unes 300 persones més, cosa que implicaria uns 30 habitatges per poder gestionar la fase d’integració de manera adient.
	Es posa de manifest la necessitat:
	- d’insistir en una revisió i millora dels paràmetres sobre els que treballar la planificació i coordinació de la gestió de l’acolliment. S’han de reforçar / incrementar els mitjans humans en origen, per aconseguir la informació necessària per gestionar amb garanties de eficàcia el procés d’acolliment.
	- d’instar les institucions locals i ajuntaments a col·laborar de manera decidida. Es proposa visitar, durant el mes de maig, els ajuntaments més importants de l’illa per poder disposar d’una informació actualitzada dels recursos disponibles.
	Davant la manca d’habitatge social es fa necessari:
	
	- implicar:
	la ciutadania, mitjançant el teixit social, promovent iniciatives per gestionar les possibles aportacions privades;
	les institucions locals perquè es comprometin a donar suport tècnic, legal i operatiu per gestionar la possible iniciativa privada / ciutadana en matèria d’habitatge. Cercar fórmules que permetin optimitzar els recursos disponibles, mitjançant lloguer, restauració d’habitage, d’altres ...;
	- posar en marxa iniciatives cíviques, com les que ha gestionat "Sóller Solidari";
	- posar en marxa campanyes de difusió de missatges positius, sobre iniciatives engegades per la ciutadania;
	- treballar en l’organització d’un acte amb motiu del "Dia Mundial del Refugiat 20 de juny", amb parts lúdiques: concerts / teatre, taules de debat ... convocant tota la ciutadania i el teixit social.
	
	Organització Plataforma Mallorca Acull:
	- S’acorda crear les següents àrees de treball:
	- Campanyes / Mobilització/ Sensibilització:
	María Jesús Vilchez (Metges del Món MdM)
	Gabriela Columbano (Sóller Solidari)
	Ruth Escribano (OCDS-UIB)
	Xisca Garí (UGT)
	Xavier Fortuny (AAPS)
	Mauricio Tejada (Thakhi-Runa)
	i totes / tots els no presents que es vulguin afegir.
	- Habitatge:
	Dolça Feliu (CR)
	Fernando Oliver (Oxfam Intermon)
	i totes / tots els no presents que es vulguin afegir.
	- Incidència Política:
	Jaume Obrador (VSF + CONGD-IB)
	Jaime Maisonneuve (CEPAC + CONGD-IB)
	María Jesús Vilchez (Metges del Món MdM)
	i totes / tots els no presents que es vulguin afegir.
	- Comunicacions / Mitjans / web:
	Mauricio Tejada (Thakhi-Runa)
	Carlos Martín (AI Illes Balears)
	Begoña (MDM)
	i totes / tots els no presents que es vulguin afegir.
	Assumptes pendents:
	- Pàgina Facebook
	- Estudiar la possibilitat d’engegar un Concurs d'al·legats en defensa dels drets humans, similar al que es fa a França: https://www.youtube.com/watch?v=grQAs0_lQDc
	Sol·licitar formar part de la Comissió Tècnica Interdepartamental.
	
	27 sep
	Carrer
	Manifiestació Les Balears Acollim
	Temes tractats:
	Seguint l’ordre del dia proposat:
	AA Reunió amb Fina Santiago, consellera Serveis Socials i Cooperació
	(Pl. de la Drassana, 4 )19 maig @14:00
	S’acorda:
	- fer tot el possible perquè estiguem presents i representats el major nombre possible de membres (organitzacions / associacions) de la Plataforma.
	Trobar-nos cap a les 13:45 a l’entrada del edifici.
	- traslladar a la consellera:
	- una còpia del manifest de la Plataforma. (abans de la reunió);
	- el compromís i disponibilitat de la Plataforma per col·laborar en tot el que faci falta, per aconseguir la millor gestió de l’acolliment de les persones refugiades;
	- l’interès i disponibilitat de la Plataforma per formar part de la comissió tècnica interdepartamental existent;
	- la preocupació per la inacció del Govern del Estat;
	- la necessitat que les institucions locals i, en concret el Govern Balear, doni una passa endavant, reiterant i enviant un missatge clar a la ciutadania (si és possible abans del 20 de juny, Dia Mundial de les persones Refugiades) del compromís del Govern i la intenció d’impulsar i/o donar suport a les iniciatives ciutadanes que es puguin posar en marxa;
	- en base a una actualització (a consultar amb na Dolça Feliu CR) del nombre d’habitatges mínim per garantir una resposta a la gestió del contingent compromès per l'Estat Espanyol. Proposar a la consellera la consideració d’una convocatòria conjunta de la xarxa d’organitzacions ciutadanes, sol·licitant a la ciutadania la col·laboració i suport a l’acollida de les persones refugiades en general, i per aconseguir el nombre d’habitatges necessaris, cercant els mecanismes institucionals per donar les garanties necessàries.
	- la possibilitat de convocar una roda de premsa conjunta uns dies desprès de la reunió.
	- aprofitar la roda de premsa com acte de presentació de la Plataforma davant de la ciutadania i el mitjans de comunicació.
	
	BB 20 juny Dia Mundial de las Persones Refugiades
	
	S'acorda:
	
	- treballar (Mauricio i totes / tots els que puguin donar un cop de mà) en l’elaboració d’un fulletó en el que :
	- es convidaria la ciutadania a participar;
	- es tractaria de tenir tota la informació dels actes que estiguin programats per altres organitzacions i veure de quina manera podem coordinar-nos entre tots;
	- es faria referència de tots i cadascun dels actes organitzats pels membres / organitzacions de la Plataforma;
	- cadascú dels membres de la plataforma, tant aviat com sigui possible, anirà informant en Mauricio, dels actes previstos;
	- depenent del resultat de la reunió amb Fina Santiago, considerar la convocatòria d’una roda de premsa sobre els actes del dia 20 de juny.
	CC. Prec i preguntes:
	- es constata la necessitat de disposar d’una pàgina a FB. Pendents de la feina que porta na Bego a MDM;
	- en Mauricio comenta la necessitat de gestionar el whatsApp d’una manera més clara i menys anàrquica, i per això es suggereix que, a partir d’ara, quan hàgim de respondre i fer comentaris a un msg previ pinxem al msg corresponent i donem la resposta, de manera que quedarà registrada i accessible al desplegable del msg original.
	Palma, 17 de maig de 2017
	21 julio@10:00
	Carrer
	Manifiestación Les Balears Acollim
	AA/ Es comentà Se comento la conversación / reunión (skype) entre Jaume Buch coordinador de Refugiats Benvinguts (RB) a en Catalunya i Carlos Martín en representación de de la Plataforma.
	* Conversación que recollia el que s’havia mencionat en els links anteriors.
	En la dita conversa es plantejaren les possibilitats següents:
	A) La Plataforma podria gestionar a les Illes Balears la iniciativa que proposa RB com a associats a la mateixa
	B) RB i la Plataforma durant un període de formació (de 3 a 6 mesos) realitzarien la gestió conjuntament.
	C) RB gestionaria la iniciativa a les Illes Balears. La Plataforma col·laboraria a nivell de difusión i suport a dita iniciativa.
	BB/ Durante la reunión d’aquest matí:
	Creu Roja ha reiterat:
	- la necessitat de comptar amb més habitatges;
	- la demanda d’habitatges "no compartits", expressada per part de les persones refugiades amb les que tenen contacte;
	- la possibilitat d’establir un mecanisme pel qual, a través de la "crida" de RB se puguin aconseguir pisos "no compartits" per oferir-los a las persones amb les quals treballen.
	La Plataforma Les Balears Acollim ha expressat:
	- les limitacions per disposar dels recursos humans necessaris per executar la gestió que realitza RB com els seus representants / delegats a les Illes Balears;
	- la possibilitat de donar el máxim de difusió a la iniciativa a través de les XARXA /WEB de cadascú dels membres.
	18/09/17
	Carrer
	Manifiestación Les Balears Acollim
	Temes tractats:
	AA/ Jornades 26/27/28 de setembre Manifestació / Conferències - Debats - Actuacions al Parlament i a la UIB
	Coordinat per na Ruth UIB OCDS, Eva CCOO. i Manuel Elviro PROEMAID, amb la col·laboració d’altres membres de la Plataforma. Des d’aquí els volem manifestar el nostre agraïment per tota la feina feta durant les darreres setmanes dels mesos d’estiu.
	S’han començat a penjar a FB les convocatòries i esperam disposar aquesta setmana de tota la documentació (pòsters/ flyers ...) per fer la difusió corresponent.
	Les jornades començaran amb la manifestació anunciada i organitzada amb l’empenta del MEGM. Els agraïm l’esforç i el treball fet i demanam a tots el membres de la Plataforma el màxim de difusió i presència dia 26 @19:00 a la Plaça de Espanya
	
	27 / 28 Jornades al Parlament / UIB
	
	
	El finançament dels actes tenen el suport principal del esta suportada principalment pel Parlament de les Illes Balears i de la UIB i en menor mesura per CCOO.
	Roman Hi ha pendent el cobriment dels cobrir el costos del desplaçament i estada del músic convidat per la Plataforma, a través de Thakhi Runa, que participarà en la cloenda de les jornades i el cost dels flayers d’informació. S’acorda que els membres de la Plataforma es facin càrrec d’aquestes despeses, aportant 100 euros cada organització / membre. Mauricio Tejada de Thakhi Runa i la CONGD-IB seran els que controlaran les aportacions rebudes i aportaran els comprovants / factures de les despeses efectuades. Els propers dies es posarà en coneixement de la Plataforma el número del compte corrent on ingressar els 100 euros.
	Es va proposar elaborar una proposta de resolució a presentar al Parlament de les Illes Balears en defensa per les amenaces rebudes, agraïment per la feina feta i suport a Helena Maleno, membre de la ONG Caminando Fronteras i una de las conferenciants convidada a les jornades, per la seva lluita en defensa de les persones refugiades. Ruth, Carlos i altres membres de la Plataforma estan elaborant un esborrany a presentar al Parlament.
	
	BB/ Full de ruta i objectius de la Plataforma a partir del 30 de setembre 2017
	1.- Creu Roja - Dolça Feliu ens fa un resum de la situació actual, necessitats i possibles punts de col·laboració CR-Plataforma a partir del 30 de setembre:
	- Informa que en les últimes setmanes / mesos (d’estiu) no hi han rebut a l’alberge de l'Arenal nous reubicats, encara que continuen reben persones refugiades que arriben a l’illa per porta 	(via marítima / aèria).
	
	- L’habitatge vivenda continua sent la Prioritat nº 1. Disposen de 15 habitatges vivendes de l’IBAVI
	
	- Estan oberts a estudiar en detall la possibilitat de convocar a la ciutadania per compartir pisos, una vegada desprès de que aportem la informació complerta de qui, què i com es gestionaria aquesta iniciativa que, a en grans trets traços, es basaria en "Refugiats Benvinguts" http://refugiados-bienvenidos.es/
	
	- Per part dels membres presents es constata la manca dels recursos humans necessaris i, al mateix temps, la possibilitats de tractar de treballar projectes concrets a petita escala, que ens donin l’experiència i els coneixements suficients per no generar frustracions innecessàries.
	Antoni Segui MEGM treballarà sobre aquesta possibilitat i ens farà arribar la seva proposta. Altres membres presents es van oferir per col·laborar-hi.
	2.- Full de ruta a partir del 30 de setembre.
	Es va acordar donar-nos un temps (setmanes) per reflexionar sobre quines haurien de ser les prioritats a assumir per la Plataforma i la possibilitat de implicar-nos, a petita escala, en tasques que ens impliquin directament amb les persones refugiades. Es va trobar necessària una reunió per al mes d’octubre / novembre, en la que cada membre exposi el seu punt de vista.
	28/29 setembre
	Parlament
	Jornades Mallorca Acull
	Dijous 28 de setembre 17 - 20.30 h // 17 h. Obertura // 17.15 h. Conferència inaugural: «Quina Europa estam construint?», a càrrec d’Helena Maleno Garzón, investigadora especialista en migracions i tracta d'éssers humans, amb especial atenció a dones i menors // 18.15 h. Descans i berenar solidari // 18.30 h. Projeccions d’audiovisuals: Dignity 360º, un projecte per a l’acollida emocional de les persones refugiades, a càrrec de Santiago Stankovic, i PROEM-AID, més de 50.000 persones rescatades o auxiliades al Mediterrani, a càrrec de Manuel Elviro Vidal // 19 h. Panel d’experiències d'acollida de persones refugiades moderat per Dolça Feliu Aymar, directora d’Inclusió Social i Cooperació Internacional de Creu Roja-Illes Balears: • Programa de suport de la Universitat de Barcelona a les persones refugiades i provinents de zones en conflicte, a càrrec de Xavier López, director de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona. • La causa sahrauí: Programes Vacances en pau, a càrrec de Catalina Rosselló, presidenta de l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears (AAPS-IB) i Madrassa a càrrec de Carme Barceló presidenta d’Escola en pau. • Ajuda a persones refugiades, a càrrec de Gabriela Columbano, de Sóller Solidari. • Les entitats locals s’impliquen: incidència, cooperació, sensibilització i acollida, a càrrec d’Antònia Rosselló, gerent del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, i de Marga Benejam, gerent del Fons Menorquí de Cooperació // 20.15 h. Conclusions de la 1ª jornada a càrrec de la consellera d’Afers Socials, Fina Santiago i membres de la Comissió Parlamentària d’Assumptes Socials i Drets Humans.
	Divendres 29 de setembre 17 - 20.30 h // 17 h. Conferència: «Razones éticas y prácticas para la reforma del modelo migratorio», a càrrec de Gonzalo Fanjul, investigador i activista contra la pobresa. Actualment dirigeix l’àrea d’Anàlisi de Polítiques d’ISGlobal i impulsa la “Fundación porCausa” (periodisme d’investigació contra la pobresa), també és investigador associat de CIECODE i col·laborador del programa de migracions al “Center for Global Development” // 18 h. Descans i berenar solidari // 18.15 h. Taula rodona: «Les polítiques d'asil i refugi en el marc de la Unió Europea», a càrrec de Miguel Urbán Crespo, eurodiputat i portaveu de Podem a Europa; Paloma López Bermejo, eurodiputada d’Esquerra Unida - Esquerra Plural; Juan Fernando López Aguilar, eurodiputat socialista i membre de la Comissió de Llibertats Civils, Justícia i Afers d’Interior; i José Antonio Moreno, representant sindical en el Consell Econòmic i Social Europeu // 19.15 h. Clausura oficial: «Política europea de migración y asilo y alternativas», a càrrec de Mbuyi Kabunda Badi, professor especialitzat en els problemes d'integració regional, desenvolupament, gènere, drets humans i conflictes a Àfrica // 20 h. Intervenció musical: Versos del llaüt, a càrrec de Hames Bitar, llaütista sirià.

	Palma, 23 de Gener de 2018
	


