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

Sessió 1/2017
Sessió ordinària. Dimecres, 14 de desembre de 2016. A les 13 hores a la Sala d’actes de la
Masia Freixa.
Assistents:
Maruja Rambla
Òscar Monterde
Marta Sánchez
Gabriel Turmo
Màrius Massallé
Rosa Pereira
Loli Fernández
Maria Ascón
Francisco Moreno
Daniel Palet
Amadeu Pardo
Bartomeu Amat
Bartolomé Agudo
Salvador Piqueras

Regidora Delegada de Solidaritat i Cooperació
Representant del Grup Municipal de TeC
Representant del Grup Municipal de CiU
Representant del Grup Municipal del Partit Popular
Representant del Grup Municipal d’ERC-MES
Associació Abarta
Ass. Crits dels Nens
Somriure Humil
Terrassaharaui
Oberts al Món
Sindicalistes Solidaris
Assessor
Secretari del Consell
Solidaritat i Cooperació

Excusats
Jaume Valls
Maria José Belmonte

Assessor
Associació Demé

Absents
Sofia Moukhles
Patricio Cervilla
Sara Moya
Montse Antequera

Representant del Grup Municipal del PSC
Representant del Grup Municipal de Ciutadans
Representant del Grup Municipal de la CUP
Fundació Pau i Solidaritat

1)

Aprovació de l’acta de la sessió del 14 de desembre de 2016 (4/2016) de la
Comissió Permanent.

S’aprova sense modificacions.
2)

Informació sobre el tancament de la convocatòria 2017 per a subvencions a
projectes de cooperació al desenvolupament i per activitats de sensibilització i
acollida.

S’informa que s’han rebut un total de 29 sol.licituds de projectes de cooperació i 24 propostes de
sensibilització i acollida. S’espera, però, que arribi un altre projecte que ha estat entrat via registre
interadministratiu i el procediment fa que trigui molt a arribar.
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Tanmateix, també s’explica que hi ha 2 projectes que han estat presentats per la mateixa entitat,
concretament la Universitat Politècnica de Catalunya, fet que no s’admet a les bases, i que s’ha fet un
requeriment a la UPC per què decideixi a quina proposta volen renunciar.
Aquestes són les propostes:

Núm.

ENTITAT

NOM PROJECTE

COST
TOTAL

IMPORT
SOL·LICITAT

1

JOSEP COMAPOSADA
SINDICALISTES
SOLIDARIS

Programa de Formació "Treball Decent per a tots i totes"

104.017,00

23.522,00

2

ASSOCIACIO INSTITUT
DE LES DESIGUALTATS

“Suport a l’emprenedoria i reinserció socioeconòmica de les
dones supervivents a la violència masclista de Kaolack
(Senegal) pel seu empoderament i vida lliure de violències”

106.959,88

29.386,00

3

DEME "DESENV.COMU
KOTOUBA"

“Perforació de dos pous d’aigua potable a Bangassi i a
Mignan, dues aldees de la comú de Kotouba”

23.025,10

16.117,50

4

INSOC-CENTRE ESPLAI
GUADALHORCE

"Equipació biblioteca rural San Juan de Integración a la
Ciutat de Bolivia. 2a fase"

30.000,00

15.000,00

5

OBERTS AL MÓN

CONSTRUCCIÓ ESCOLES DE PÀRVULS A GUATEMALA

47.500,00

20.000,00

6

ASSOCIACIO NENS DEL
SENEGAL. ELS NENS DE
LA LAUNA

"El regne dels nens"

64.026,78

20.000,00

7

FUNDACIO PAU I
SOLIDARITAT-CCOO
TERRASSA

"Promoció d’un model de desenvolupament econòmic basat
en la justícia social a Guatemala."

222.976,80

20.000,00

8

AMICS DE FUNDASEBOLIVIA

"Construcción de aulas para el Centro de Educación Infantil
Sagrado Corazón de Jesús"

57.551,71

20.000,00

9

FUND. PRIV. RAMON
MARTI CONTRA
CEGUERA

“Visió per a tothom a Nicaragua”

119894,00

20.000,00

10

OPTICS X MON

"Millora de la xarxa sanitària visual a Nicaragua"

106.082,00

20.000,00

11

FUNDACION VICENTE
FERRER

"Accés al dret a un habitatge digne amb sanejament bàsic
per a 40 famílies en situació de vulnerabilitat de la comunitat
de Bommanahal, districte d’Anantapur, Índia"

99.496,21

20.000,00

12

VILADECAVALLS VIDA I
PAU

"Equipamiento de biblioteca digital, para fortalecer la labor
de la escuela de desarrollo Vida i Paz”.

65,018.62

26,469.31

13

FUNDA. WORLD VISION "Accés a sanejament a les poblacions de Tasundo i Kalegu,
INTER. DELG. TERRAS. Ghana".

53.092,08

30.000,00
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14

ALTERNATIVA 3 FILLS
DEL CAFE

"Horts escolars per a la millora de la desnutrició infantil i la
Seguretat alimentaria a la regió de El Guapotal, Municipi de
El Tuma La Dalia, Nicaragua".

45.150,00

30.000,00

15

UNIVERSITAT
POLITECNICA
CATALUNYA

"Projecte FANDEMA – Gàmbia. Disseny i fabricació
d’assecador de fruita i kit de reciclatge de plàstics a petita
escala"

23.179,75

3.000,00

16

ASSOC CUL I
HUMANITARIA
SOMRIURE HUMIL

"ESCOLARITZACIÓ DE 30 NENES RESIDENTS AL CENTRE
“VIVRE ET TRAVAILLER AUTREMENT” DE KINSHASA,
CONGO"

16.105,00

11.015,00

17

ASSOCIACIÓ D'AJUDA
CRITS DELS NENS

"ESPORT, SALUT I DESENVOLUPAMENT A HAITI (3ª FASE)"

52.458,10

20.000,00

18

FUNDACION PRIVADA
MONTBLANC

"Atenció i suport sanitari des de l'embaràs fins al part o
cesària de les dones embarassades i nens acabats de néixer
als barris desfavorits de Kindele, Herady i Antenne a
Kinshasa (R. D. del Congo)"

28.570,00

20.000,00

19

AMICS DEL NEPAL

Millora educativa al poble de Bhimphedi, Nepal – 1a fase

39.521,00

20.000,00

20

UNION CULTURAL
LATINOAMERICANA

“Relevo generacional con la participación de las jóvenes y los
jóvenes para una gestión sostenible del sector cooperativo
en la provincia de Satipo, Perú”.

28. 875,00

19.975,00

21

UNIVERSITAT
POLITECNICA
CATALUNYA

"Alimentació a Burkina Faso amb Moringa Oleifera"

38.260,00

20.000,00

22

FUNDACIO MAIN

"STOP: Dispositiu d'accions per a la construcció de drets i
empoderament de dones joves".

74.978,00

9.794,00

23

VOLS-VOLUNTARIAT
SOLIDARI

"1ª FASE: POSADA EN MARXA DEL CENTRE DE PROMOCIÓ
FEMENINA PER A JOVES EN SITUACIÓ DESFAVORIDA A
KOUBRI, OUAGADOUGÚ, BURKINA FASO"

243.572,81

20.000,00

24

ASSOCIACIO ALBA

"Prevenció de la sida i apoderament i promoció de la dona."

30.500,00

17.500,00

25

ASSOCIACIO
COORDINADORA
D'AJUDA UNIDA

"Construccció del centre d'ensenyament secundari de Boura
a Burkina Faso"

52.606,42

20.000,00

26

FUN. PRIV. EDUCACIÓ
SOLIDÀRIA

Construcció d’un col·legi de secundària i batxillerat al barri de
Thiaroye de Pikine (Senegal) – 3a fase

137.371,36

30.000,00

27

MICROCRÈDITS
SOLIDARIS PER
L'ÀFRICA

25.819,27

17.639,18

28

OCULARIS ASSOCIACIÓ

Creació d’un Centre de Formació Professional de disseny,
imatge i so a l’escola Kalasans del barri de Sam Sam (Pikine,
Dakar, SENEGAL)
“Increment de les capacitats formatives dels professionals
del sistema públic de salut per a la millora de la salut ocular
infantil del Senegal (Fase V)”

67.563,22

29.390,61

29

ASSOCIACIO DIEUF
DIEUL

35.000,00

15.000,00

"CENTRO DEPORTIVO, EDUCATIVO Y CULTURAL"
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Pel que fa a les activitats de sensibilització, aquestes són les propostes:

ENTITAT

CONCEPTE

TOTAL
SOL·LICITAT

ORGANITZACIO NO GUBERNAMENTAL PROVALORES

Activitats de sensibilització

170,00

JOSEP COMAPOSADA SINDICALISTES SOLIDARIS

Activitats de sensibilització

2.580,00

ASS EDUCAT DEVELOPMENT FOUND NEPAL-EDFON

Activitats de sensibilització

575,00

ABARTA, A. MICROFINANCERA DESENV. SOCIAL

Activitats de sensibilització

TERRASSA AJUDA NENS DE UCRAINA

Acollides temporals de nens

1.100,00

AMICS DE FUNDASE-BOLIVIA

Activitats de sensibilització

MICROCRÈDITS SOLIDARIS PER L'ÀFRICA

Activitats de sensibilització

2.750,00

ASSOCIACIO TERRASSAHARAUI

Acollides temporals de nens

1.960,00

ALTERNATIVA 3 FILLS DEL CAFE

Activitats de sensibilització

5.291,36

ASSOCIACIÓ JAMBAKASALA

Activitats de sensibilització

1.280,00

ASSOCIACIO ANEMOS

Activitats de sensibilització

3.000,00

ASSOC CUL I HUMANITARIA SOMRIURE HUMIL

Activitats de sensibilització

810,00

VOLS-VOLUNTARIAT SOLIDARI

Activitats de sensibilització

1.200,00

ASSOCIACIÓ AMICS D'EN FERRAN

Activitats de sensibilització

3.500,00

AMICS DE LES ARTS I JOVENTUTS MUSICALS

Activitats de sensibilització

860,00

FUNDACION VICENTE FERRER

Activitats de sensibilització

2.500,00

ASSOCIACIÓ OBERTS AL MÓN
ASSOCIACIÓ NENS DEL SENEGAL. ELS NENS DE LA
LLAUNA

Activitats de sensibilització

735,00

Activitats de sensibilització

2.800,00

15.000,00
1.900,00

FUNDACIO INTERNACIONAL OLOF PALME

Activitats de sensibilització

2.000,00

INSOC-CENTRE ESPLAI GUADALHORCE

Activitats de sensibilització

3.500,00

ASSOCIACIO ALBA

Activitats de sensibilització

4.000,00

ASSOC.CATALANA DE RESIDENTS SENEGALESOS

Activitats de sensibilització

3.400,00

ASSOCIACIO COORDINADORA D'AJUDA UNIDA

Activitats de sensibilització

1.500,00

AYUDA DIRECTA

Activitats de sensibilització

2.200,00

TOTALS

64.611,36

3) Debat i acceptació dels projectes de cooperació presentats a la convocatòria per a la
seva conseqüent avaluació.
Com a particularitat, s’observa que 6 dels 29 projectes presentats han optat per fer una demanda de més
de 20.000 euros d’acord amb la fitxa específica de la convocatòria, que dóna aquesta opció a aquells
projectes que acreditin ser prioritaris per a la cooperació terrassenca.
En aquest sentit el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament especifica els següents indicadors
per valorar aquesta priorització:
Criteris de Necessitat
- Índex de Desenvolupament Humà del territori/regió
-

Població que viu en situació de pobresa. % de població que viu en situació de pobresa
absoluta i relativa.
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-

Grau de desigualtats de renda. GINI (desigualtat en la distribució dels ingressos), diferència
de renda entre quintils superior i inferiors.

-

Grau de desigualtats de gènere

-

Grau de desigualtat en l’accés als serveis bàsics (educació i salut).

Criteris d’eficàcia
- Respecte als Drets Humans, especialment als de les dones i els infants
-

Entorn democràtic. Garantia dels drets polítics i les llibertats civils.

-

Qualitat institucional. Estat de dret, control de la corrupció, qualitat de l’administració pública,
etc.

-

Polítiques i estratègies de reducció de la pobresa i promoció del desenvolupament humà
sostenible liderades pel govern local.

Criteris de capacitats
- Trajectòria de la cooperació de Terrassa. Volum d’AOD de Terrassa en termes absoluts i
relatius que ha rebut aquell territori.
-

Número d’actors de cooperació de Terrassa presents en aquell territori.

-

Existència de vincles institucionals amb el territori.

-

Impacte d’actuacions anteriors de la cooperació de Terrassa.

-

Existència de vincles amb la diàspora. Col·lectiu de persones migrades a Terrassa.

-

Àmbits sectorials d’acció prioritària definits al territori que coincideixin amb àmbits d’expertesa
de l’acció municipal de Terrassa.

Els projectes que han presentat la proposta en aquest sentit són:
Programa de Formació "Treball Decent per a tots i totes", de Sindicalistes Solidaris
“Suport a l’emprenedoria i reinserció socioeconòmica de les dones supervivents a la violència
masclista de Kaolack (Senegal) pel seu empoderament i vida lliure de violències”, de
l’Associació Institut de les Desigualtats
"Equipamiento de biblioteca digital, para fortalecer la labor de la escuela de desarrollo Vida i
Paz”, de Viladecavalls Vida i Pau
"Accés a sanejament a les poblacions de Tasundo i Kalegu, Ghana", de la Fundació World
Vision
"Horts escolars per a la millora de la desnutrició infantil i la Seguretat alimentaria a la regió de
El Guapotal, Municipi de El Tuma La Dalia, Nicaragua", d’Alternativa 3
“Increment de les capacitats formatives dels professionals del sistema públic de salut per a la
millora de la salut ocular infantil del Senegal (Fase V)”, d’Ocularis Associació

5

Drets Socials i Serveis a les Persones
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

Un cop valorats els esmentats criteris en base a l’exposat per les diferents entitats en la memòria del
projecte es decideix acceptar la demanda econòmica per sobre dels 20.000 euros dels següents
projectes:
Programa de Formació "Treball Decent per a tots i totes", de Sindicalistes Solidaris, per les
dades aportades en els indicadors dels criteris d’eficàcia i de capacitats.
“Suport a l’emprenedoria i reinserció socioeconòmica de les dones supervivents a la violència
masclista de Kaolack (Senegal) pel seu empoderament i vida lliure de violències”, de
l’Associació Institut de les Desigualtats, per les dades aportades en els indicadors dels criteris
de necessitat i de capacitats.
“Increment de les capacitats formatives dels professionals del sistema públic de salut per a la
millora de la salut ocular infantil del Senegal (Fase V)”, d’Ocularis Associació, per les dades
aportades en els indicadors dels criteris de necessitat i de capacitats.
Tanmateix, la resta de projectes que no obtenen la consideració de projectes prioritaris al no aportar
suficients elements de valoració o que aquests no són suficients o vàlids, tindran reajustada la seva
demanda a 20.000 euros, quantitat màxima a sol·licitar per a la resta d’iniciatives.
D’altra banda es proposa no entrar a valorar el projecte presentat per Dieuf Dieul “Centro deportivo,
educativo y cultural a Sakal/Senegal” ja que no reuneix les condicions mínimes per poder ser valorat
(formulari emplenat només parcialment amb mancances insalvables)
Un cop acceptades aquestes consideracions es procedeix a repartir entre les persones membres de la
Comissió els projectes (en format CD) amb tota la informació i documentació adient per a la seva
valoració.
Tanmateix es decideix que el termini per lliurar les valoracions sigui en dilluns 19 de juny. Es demana
que aquest termini es compleixi, ja que la propera sessió de la Comissió Permanent és el dijous 22 de
juny i no hi haurà gaire temps per fer tots els càlculs matemàtics i els llistats numèrics.
4) Informacions diverses, precs i preguntes.
-

La Festa Major Solidària d’enguany es celebrarà el diumenge 2 de juliol en horari de 18 a 22
hores. El model ha de seguir sent el mateix donat l’èxit de les darreres convocatòries, amb la
fira d’entitats i els concerts.

-

L’entitat Ayuda Directa ha entrat una petició per a una ajuda d’emergència per pal·liar els
efectes dels aiguats a Sry Lanka. Tot i això la sol·licitud presenta mancances d’informació i
s’ha demanat més concreció. S’acorda amb la Comissió que si aquests fets es solucionen
s’estudiï fer una aportació a la proposta.

-

El dia 20 de juny es commemorarà a la ciutat el Dia Mundial de les persones refugiades amb
les següents activitats i alguna més que encara s’està tancant:
Exposició “Refugiats”
Biblioteca del Districte 5: Del 2 al 16 de juny
Biblioteca del Districte 6: Del 16 al 30 de juny
Cinefòrum “District zero”

A càrrec d’Oxfam Intermón
Dilluns 19 de juny a les 16:30 hores
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Cinema Catalunya
Presentació del conte “El viatge de Samira”

A càrrec de l’Helena Portella
Dimarts 20 de juny a les 18 hores
Biblioteca Central de Terrassa
-

La regidora informa sobre la missió conjunta amb la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments
de Granollers i Sabadell a la Vall de la Bekaa (Liban) que es va desenvolupar del 9 al 12 de
maig, en el marc de un projecte de cooperació liderat per la Diputació de Barcelona. Els
objectius eren principalment tres:

-

Transmetre la experiència en policia de proximitat i mediació comunitària de l’Ajuntament de
Terrassa als agents de la policia local de la mancomunitat de municipis de Al Sahl, en el marc
de un programa de formació que han rebut per primera vegada.

-

Conèixer de primera mà el model d’acollida de refugiats al Líban i especialment a aquest
territori de frontera amb Síria. La pressió sobre els ajuntaments és molt forta i actualment es
veuen desbordats.

-

Explorar possibilitats reals d’establir acords de cooperació ciutat-ciutat en que podem assistir
segons les necessitats locals que manifesten i les nostres capacitats…especialment al voltant
d’iniciatives de cooperació tècnica centrades en organització i gestió de la policia local,
treballant temes de reciclatge de residus…o altres

I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 13:45 hores.
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