3r Taller Cicle de Conferències
“Ciutats, migracions i cooperació
descentralitzada: el rol dels governs locals”
Reptes i oportunitats per als governs locals en la seva
capacitat per enfortir i millorar la relació entre les migracions i
la governança multinivell
Identificació dels vincles positius entre la migració, els governs
locals i el desenvolupament econòmic local
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Dades bàsiques
Lloc: Museu Marítim de Barcelona (Av. de les Drassanes s/n, de Barcelona)
Sala de Conferències
Dies: 12 i 13 de setembre de 2013
Organitza:

Participants:

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD)
Grup de Treball de Migracions i Codesenvolupament de Ciutats i Governs
Locals Units (CGLU)
Ajuntament de Barcelona
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD)
Ajuntaments membres de la Comissió de Codesenvolupament del FCCD
Ajuntament de Barcelona
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Terrassa
Miembros del Grupo de Trabajo de Migraciones y Codesarrollo de CGLU
CUF (Cités Unies France)
Consell Regional Tànger-Tetuan
Municipalitat de Rosario
Govern Autònom del Cantó Cuenca
GALGA (Gambian Association of Local Governments and Authorities)
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) - Generalitat de
Catalunya
FAMSI (Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional)
CeSPI (Centro Studi Politica Internazionale)
ART-PNUD
JMDI (Joint Migration and Development Initiative)
IOM (Organització Internacional de les Migracions)
FIIAPP (Projecte MeDAO)
Fundación Hassan II per les MRE

Objectius
A. Identificar els vincles positius entre els governs locals, la migració i el
desenvolupament econòmic local tot enfocant el debat en el rol específic i les
contribucions en relació a les migracions per part dels governs locals i identificant les
diferències respecte als vincles existents entre la migració i altres nivells de govern.
B. Identificar els reptes i oportunitats -des de la dimensió local de les migracions- per als
governs locals en la seva capacitat per enfortir i millorar la relació entre les migracions i
altres nivells de govern; migracions-governança multinivell (local/regional/nacional).
C. Identificar les debilitats i fortaleses de les actuacions i accions de codesenvolupament
des dels governs locals, específicament quan es vinculen les migracions i el
desenvolupament econòmic i humà a l’àmbit local.
D. Explorar els possibles instruments operatius de codesenvolupament susceptibles de
convertir-se en iniciatives conjuntes i articulades entre governs locals.

Via Laietana, 33, 9è 2a - 08003 Barcelona - Tel 93-412 26 02 - Fax 93-301 90 88 - www.fonscatala.org - fonscat@pangea.org
NIF-G17125832 - Declarat d’utilitat pública per acord del Ministeri de l’Interior de 22/04/2002. BOE 78 de 01/03/2003

DIJOUS 12 DE SETEMBRE DE 2013
15:15h Acreditacions
15:30h Benvinguda institucional
Sr. Joaquim Llimona, director de Relacions Internacionals i Cooperació de l’Ajuntament
de Barcelona. 10’
Sra. Meritxell Budó, presidenta del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i del
Grup de Treball de Migracions i Codesenvolupament de CGLU i alcaldessa de la
Garriga. 10’
Representant de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU). 10’
Presentació de la jornada: blocs temàtics, metodologia i dinàmiques de treball
Sra. Alba Bou, tresorera del Fons Català, regidora de Dona i Promoció Social de
l’Ajuntament del Prat de Llobregat i coordinadora de la Comissió de
Codesenvolupament del Fons Català. 10’

Tres blocs:
A. La perspectiva local de les migracions i la seva relació amb les ciutats i el
desenvolupament local econòmic i humà
B. Vincles positius entre governs locals i migracions i presentació
d’experiències existents en els partenariats entre les migracions i els
governs locals (en origen i destí)
C. Realitats, reptes i oportunitats per als governs locals en la seva capacitat per
enfortir i millorar la relació entre les migracions i la governança multinivell

16:15-18:00h

BLOC A. PERSPECTIVA LOCAL DE LES MIGRACIONS I EL
DESENVOLUPAMENT

Objectiu: Identificació de les principals característiques que defineixen les migracions en clau
local i la seva relació amb el concepte del (co)desenvolupament, la cooperació
descentralitzada, la integració, el desenvolupament local econòmic i humà i la bona
governança.
 Moderació i introducció a càrrec del Sr. Mourad Aboussi, director d’Euroma R&D
Projects i investigador del SEPISE- Universitat de Granada, expert en
Governança i Codesenvolupament. 15’
 Sra. Anna Ferro, investigadora sènior del CeSPI (Centro Studi di Politica
Internazionale. 15’
 Sra. Araya Griso, secretariat tècnic del Grup de treball de Migracions i
Codesenvolupament.. 15’
 Sra. Mª Jesús Herrera, cap de la Missió a Espanya de l’Organització Internacional
de les Migracions (OIM). 15’
18:00h – Pausa cafè
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DIVENDRES 13 DE SETEMBRE DE 2013
09:00h-11:30h

BLOC B. EXPERIÈNCIES DE PARTENARIATS

Objectiu: Identificació de les contribucions especials per part dels governs locals en el foment
dels seus vincles positius amb les migracions. Identificació dels avantatges comparatius dels
governs locals en la gestió de la migració, la seva integració i el foment del desenvolupament
econòmic local en origen i destí. Identificació de casos, experiències i lliços apreses dels
partenariats entre governs locals, migracions i societat civil, en origen i destí.
 Moderació i introducció: Sr. Carles Llorens i Vila, director general de Cooperació
i Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. 15’
Experiències pràctiques on s’hagin identificat partenariats:












Sr. Felipe Llamas*, director tècnic de l'Àrea de Xarxes Internacionals del
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI). 15’
Sr. Bamadi Sanakho, electe de la ciutat de Gentilly i representant de Cités
Unies France (CUF). 15’
Sr. Omar Sompo Ceesay, alcalde de Basse i representant de l’Associació de
Municipis de Gàmbia. 15’

Sra. Emma Blanco, tinent d'alcalde de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de
l’Ajuntament de Gavà. 15’
Sra. Mina Rouchati, electa Consell Regional de la Regió de Tànger-Tetuan. 15’
Sr. Joan Chicón Vallejo, cap de serveis de Relacions Internacionals i
Universitats de l'Ajuntament de Terrassa. 15’

Sr. Jordi Castells, director de Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona. 15’
Sr. Juan Pablo Salgado Guerrero, secretari general de Desenvolupament
Humà del Govern Autònom del cantó Cuenca. 15’
Sr. Gastón Rodrigo Torres, coordinador de la Direcció General de Relacions
Internacionals de la Municipalitat de Rosario, membre de l’organització de
Mercociudades. 15’

11:30h-12:00h- Pausa cafè
12:00h-13:30h

BLOC C. REALITATS, REPTES I OPORTUNITATS

Objectiu: Fòrum debat sobre la capacitat dels governs locals d’incidir i millorar les relacions
entre la migració i altres nivells de govern (regional, estatal o multilateral). Identificació de les
línies estratègiques i directrius per als governs locals en les seves relacions amb la migració i
com aquesta ostenta un rol positiu en els processos de construcció de les ciutats, en el
desenvolupament econòmic local, en la bona governança i en l’enfortiment institucional
 Moderació i dinamització del debat: Mourad Aboussi
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C1. Presentacions





Sr. Fouad Benmakhlouf, director de Cooperació i Partenariats de la Fundació
Hassan II i per les MRE. 15’
Sr. Felipe Llamas*, director tècnic de l'Àrea de Xarxes Internacionals del
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI). 15’
Sr. Giacomo Negrotto, expert en Desenvolupament Local, Iniciativa Conjunta
de Migració i Desenvolupament (JMDI) – Programa de Nacions Unides pel
Desenvolupament (PNUD). 15’
Sr. Ignacio Suárez, Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Aministración y Políticas Públicas (FIIAPP). 15’

C2. Debat
Participants: Tots els ponents i assistents
Metodologia: Debat sobre els Blocs A, B i C. Teorització sobre els casos pràctics i les
experiències i eixos temàtics prèviament presentats.

13:30h-14:00h

LECTURA DEL DOCUMENT RELATORIA I VALIDACIÓ

 Relatoria a càrrec del Sr. Mourad Aboussi, director d’Euroma R&D Projects i
investigador
del
SEPISEUniversitat
de
Granada,
expert
en
Governança i Codesenvolupament.
Conclusions dels Blocs A, B i C.
Propostes de línies específiques que permetin dinamitzar les polítiques de codesenvolupament
i sobretot millorar les relacions de les migracions i els diferents nivells de govern.

14:00. Cloenda Jornades
 Ariel Monells, director de Gestió del Fons Català.
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