Presidència
Solidaritat i Cooperació Internacional
Masia Freixa (Parc Sant Jordi)
Plaça Freixa i Argemí, 11
08224 Terrassa - Barcelona - Espanya
Tel. 93 739 70 35
solidaritat@terrassa.cat
www.terrassa.cat/solidaritat

ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I
COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Sessió 1/2015
Sessió ordinària. Dijous, 19 de febrer de 2015. A les 13:30 hores a la Sala d’actes de la
Masia Freixa.
Assistents:
Teresa Casals
Cristina Valverde
Gabriel Turmo
Fina Garcia
Rosa Barba
Rosa Cardellach
Mònica Rodríguez
Francisco Utrera
Marcial Peralejo
Celeste Flores
Dolors Moragas
Susanna Oliver
Àngels Escudé
Amadeu Pardo
Jaume Valls
Isabel Marquès
Bartomeu Amat
Bartolomé Agudo
Salvador Piqueras
Absents
Margarida Camps

Regidora Delegada de Solidaritat i Cooperació
Representant de CiU
Representant del Partit Popular
Representant ICV- EUIA
Fundació Vicenç Ferrer
ONG Vols
INSOC
Ayuda Directa
Vida i Pau
Fundació World Vision
Associació Coordinadora d’Ajuda Unida
Sindicalistes Solidaris
Assessor
Assessora
Assessor
Secretari del Consell
Solidaritat i Cooperació

Representant del PSC

1) Aprovació de l’acta de la sessió del 10 de desembre de 2014 (6/2014) de la Comissió
Permanent.
S’aprova sense modificacions i amb l’abstenció del representant del Grup Municipal del Partit Popular.
2)

Informació del pressupost 2015.

La regidora Teresa Casals exposa que per aquest any 2015, la regidoria de Solidaritat i Cooperació
Internacional compta amb un pressupost de 551.295 Euros.
D’aquests diners, 500.000 aniran destinats a subvencions (projectes de cooperació, sensibilització,
acollides i ajuda humanitària). De fet, 400.000 ja són els diners que es repartiran els projectes de
cooperació.
La resta de diners (51.295 euros) serviran per a la difusió i la realització de les activitats dels cicles
que s’endeguen des de la regidoria, l’organització de la Festa Major Solidària, o el pagament del
programa de televisió “Terrassa Solidària”, que enguany té un cost de 7.200 euros tot l’any.
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3)

Informació sobre el desenvolupament del Mes de la Pau.

Es comenta que, conjuntament amb la BCT Xarxa s’està organitzant per segon any consecutiu el Mes
de la Pau a la nostra ciutat. Les activitats tenen com a motivació el dia 30 de gener, Dia Escolar de la
No Violència i la Pau, que coincideix amb l’aniversari de la mort del Mahatma Gandhi, i així poder
recordar la seva tasca en pro del pacifisme. L’objectiu del cicle és difondre els valors de l'educació per
la pau, la solidaritat i el respecte als drets humans.
En el Mes de la Pau 2015 hi ha programats gairebé una vintena d’activitats, dutes a terme en les
biblioteques de la ciutat i que seran adreçades principalment al públic infantil mitjançant tallers i
sessions de conta-contes. També s’han instal·lat diverses exposicions i s’han pronunciat dues
conferències, destacant especialment la que va tenir com a ponent en Jordi Armadans, director de la
Fundació per la Pau, amb el títol “Desarmament, per fer possible la pau i els drets humans”.
Com a balanç, cal dir que les activitats infantils han tingut molt d’èxit i que, per contra, les
conferències han estat més fluixes en quant a afluència de públic. Per exemple, la del Jordi Armadans
va reunir només a una quinzena de persones, tot i el perfil del conferenciant.
Tot i això, des del Servei es pensa que la línia encetada l’any passat amb aquest cicle és bona, i que
cal potenciar-la en anys següents.
4)

Proposta i informacions
sol·licitades.

sobre

les

diverses

accions

d’ajuda

humanitària

Com ja es va informar als membres d’aquesta comissió per correu electrònic, es va decidir atorgar una
subvenció en concepte d’ajuda humanitària a l’entitat Terrassa Ajuda Nens d’Ucraïna, per poder lliurar
kits alimentaris a 85 famílies desplaçades a rel del conflicte bèl·lic que viu aquest país amb Rússia.
El fet és que la ciutat de Nikopol, on desenvolupa les seves activitats des de fa anys TANU, es troba
molt a prop de la zona de conflicte i s'han vist sorpresos per l'arribada de desplaçats. És per això que
van sol·licitar que col·laboréssim per a un programa de 6 mesos amb l'objectiu de poder lliurar
aliments a prop de 400 persones, amb el compromís que passat aquest període serà l'ajuntament de
la ciutat ucraïnesa qui ja s'haurà articulat per fer-se càrrec d'aquesta acció.
Tenint en compte la naturalesa de l'acció, l'experiència acumulada de l'entitat sol·licitant, a més de la
relació existent entre Nikopol i Terrassa, es va proposar donar suport a aquesta demanda, que té un
cost de 5.000 Euros. Consultats els membres de la Comissió, ningú va objectar contra aquesta
proposta, per la qual cosa ja s’ha fet la tramitació.
Per altra banda, fa temps que des de la regidoria es buscava una manera de poder col·laborar amb
els refugiats i desplaçats del conflicte israelo-palestí. Tot i que tenim conveni anual amb l’ACNUR, ens
van comunicar que pels temes de refugiats palestins hi ha una agència de l’ONU específica, la
UNRWA.
En aquest sentit, fa pocs dies, des del Fons Català de Cooperació se’ns va fer arribar una proposta
d’intervenció de la mà de la UNRWA, que té com a objectiu específic promoure la resiliència i la salut
mental de persones refugiades, llars i comunitats en situació de vulnerabilitat. Es realitzaran tallers,
teràpies individuals, familiars i de grup, entre altres metodologies. El resultat del projecte serà haver
donat suport a la resiliència i als mecanismes psicosocials de la població infantil de les escoles
d’UNRWA de la Franja de Gaza. Per aquest projecte, que es faria de la mà de tots els ajuntaments
socis del Fons que vulguin adherir-se, es proposa una aportació de 3.000 Euros. La proposta s’accepta
sense cap discussió per part de cap membre de la Comissió.
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5)

Informació sobre el tancament de la convocatòria 2015 per a subvencions a
projectes de cooperació al desenvolupament i per activitats de sensibilització i
acollida.

En l’apartat de sensibilització i acollida s’han presentat 27 propostes d’entitats, amb una demanda
total de poc més de 60.000 euros. Aquestes propostes seran convenientment valorades pels serveis
tècnics de manera que es pugui donar cobertura a la majoria d’activitats proposades, i a les dues
acollides presentades (Terrassaharaui i Terrassa Ajuda Nens d’Ucraïna).
En Gabriel Turmo i la Cristina Valverde demanen el llistat de les entitats que han sol·licitat subvenció, i
des del Servei es comprometen a fer-lo arribar a totes les persones membres de la Comissió a través
del correu electrònic.
Pel que fa als projectes de cooperació, s’han rebut 26 sol·licituds de subvenció, tot i que dues d’elles
van arribar fora de termini (Demé i Fundació Pau i Solidaritat) i, d’acord amb les bases, no poden
entrar a la fase d’avaluació. Es comenta especialment el cas de la Fundació Pau i Solidaritat, que va
delegar en l’empresa MRW la presentació del projecte dies abans que finalitzés el termini, però
l’empresa, per raons alienes a l’ajuntament, no ho va presentar fins al dia 9 de febrer (la convocatòria
finalitzava el 6). Tothom està d’acord que cal fer complir les bases i que no es poden acceptar
propostes arribades fora de termini.
Les altres 24 són les que s’especifiquen en la documentació que es lliura a les persones membres de
la comissió. En el document s’observa com la gran majoria de peticions apunten cap a la màxima
sol·licitud possible, els 20.000 euros, tot i que també n’hi ha dues que es caracteritzen per una
demanda mínima, que en aquest cas no arriba en cap cas als 10.000 euros. També es remarca que hi
ha dues peticions que superen els 20.000 euros, de la Fundació Educació Solidària i Amics d’en
Ferran, en presentar el projecte conjuntament, i de Sindicalistes Solidaris, per realitzar el projecte a la
ciutat agermanada de Tetuan.

6)

Debat i acceptació dels projectes de cooperació presentats a la convocatòria per a
la seva conseqüent avaluació.

Donat que no hi ha cap circumstància en les 24 propostes que pugui dur a la seva invalidació i que
totes les entitats es troben al dia en les seves obligacions justificatives en convocatòries anteriors, es
proposa que totes elles entrin en la fase d’avaluació.
En aquest punt de la reunió cal establir el nombre màxim de projectes que rebran subvenció. S’obre
un debat en el qual hi ha diverses opinions. En Jaume Valls creu que només s’haurien de
subvencionar aquells projectes que rebin una puntuació per sobre d’una mínima exigible. En Bartomeu
Amat està força d’acord i es partidari de subvencionar els 20 millors. La regidora recorda que els dos
darrers anys es va decidir subvencionar-ne 22. La Mònica Rodríguez apel·la al sentit solidari del
Consell i creu que si es poden subvencionar les 24 propostes caldria plantejar-ho.
Es debat també sobre la incidència que tindrà una possible subvenció en cadascun dels projectes. Així,
mentre n’hi ha que aquesta subvenció representaria el 70% del pressupost total, en altres el
percentatge pot arribar a baixar fins al 10%. No hi ha un consens clar de quins projectes caldria
prioritzar: si aquells que són presentats per entitats petites i que sense l’ajut municipal no es podran
dur a terme, o aquells que poden tenir més incidència però que compten amb més recursos externs.
Altres intervencions van en la línia de decidir el nombre de projectes a subvencionar un cop
realitzades les avaluacions. En aquest sentit, el secretari Bartolomé Agudo opina que aquesta opció
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seria força perillosa, ja que deixaria en fals la Comissió per justificar a posteriori el nombre final de
projectes escollits. En Gabriel Turmo també és partidari de fixar la xifra en aquesta reunió.
D’aquesta manera es posen sobre la taula les tres opcions: 24, 22 o 20 projectes. Finalment, i com a
línia continuista dels darrers anys, es decideix que seran 22 els projectes a subvencionar.
Des de la regidoria es fa el lliurament a cada una de les persones membres de la Comissió d’un llapis
de memòria que conté tota la informació necessària per realitzar les avaluacions. Segons el calendari,
la data màxima per lliurar al Servei la documentació serà el divendres 13 de març, tot i que a petició
d’alguns membres, s’acorda que el lliurament es podrà fer el dilluns 16 de març a primera hora del
matí. Es recorda que aquest es pot tramitar per correu electrònic, un mitjà que ha de facilitar el
lliurament en la data i hora acordada. La intenció és presentar els resultats a la Comissió el 18 de
març, al Plenari del Consell el 25 de març i portar la proposta al Ple Municipal del 30 d’abril.
7)

Informacions diverses, precs i preguntes.

La regidora demana tenir un moment per al record d’en Francesc Cardellach, membre de la Comissió
representant a la Fundació Vicenç Ferrer que va fer el traspàs el passat 29 de gener.
S’informa de la inauguració de la Plaça de Vicenç Ferrer el proper 28 de febrer a les 12 del migdia.
Aquesta plaça està situada entre els carrers de Catalunya i de Mossèn Pursals, i s’espera que per a la
seva inauguració es compti amb la presència de l’Anna Ferrer, vídua del Vicenç Ferrer.
També es comenta que l’aprovació definitiva del Pla Director es va realitzar en el ple del mes de
gener. En aquest sentit, la Susanna Oliver demana si aquest document incidirà en un futur en les
bases i formularis de la convocatòria de subvencions, i si el procés es realitzarà de forma participativa.
La resposta de la regidora és afirmativa, tot i que el calendari electoral d’enguany no permet
temporitzar aquesta feina, ja que un cop finalitzat l’atorgament de subvencions del 2015, en el ple del
mes d’abril, no hi haurà temps material per endegar cap altre acció des del Consell fins a la seva nova
constitució, prevista pel mes de setembre.
La regidora informa de la trobada dels municipis del projecte Cafè Ciutat, que es va desenvolupar l’11
de febrer a Sant Adrià del Besòs. Hi van assistir els 10 municipis integrants d’aquesta xarxa i entre les
decisions més remarcables està la de la propera sortida a la venda del Cafè Ciutat en càpsul·les
compatibles amb el sistema Nespresso. Tanmateix, anuncia que la trobada de les ciutats participants
es realitzarà el 2016 a Terrassa.
Es comunica també que, seguint amb la línia de transversalitat amb altres serveis de l’Ajuntament, es
pot anunciar que en el programa que prepara la regidoria de Polítiques de Gènere amb motiu del 8 de
març, hi haurà diverses activitats impulsades des del nostre servei: una trobada amb un col·lectiu de
dones de Matagalpa (Nicaragua) on es parlarà sobre la violència de gènere en aquell país, un
cinefòrum de la pel·lícula “Flor del desert”, sobre l’ablació en els països africans, l’exposició “Burkina
Faso, un país pobre entre els pobres” i la conferència amb el mateix títol a càrrec d’ACAU.
Bartolomé Agudo informa sobre les novetats fiscals a les que es veuen sotmeses les entitats a partir
d’aquest any, i sobre les diferents sessions que des de l’Ajuntament s’han muntat per donar a
conèixer tots aquests canvis a les associacions de la ciutat.
Abans de cloure la sessió, la Rosa Barba, vídua de Francesc Cardellach, i nova representant de la
Fundació, agraeix les mostres de suport rebudes de totes les persones de l’àmbit de la solidaritat.
I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 14:50 hores.
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