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

Sessió 3/2016
Sessió ordinària. Dimecres, 19 d’octubre de 2016. A les 13 hores a la Sala d’actes de la
Masia Freixa.
Assistents:
Maruja Rambla
Sofia Moukhles
Anna Rius
Dani Nart
Màrius Massallé
Patricio Cervilla
Oriol Vicente
Gabriel Turmo
Joan Antoni Torrà
Rosa Pereira
Marcial Peralejo
Josep Ibáñez
Bartolomé Agudo
Àlex Monfort
Salvador Piqueras

Regidora Delegada de Solidaritat i Cooperació
Representant del Grup Municipal del PSC
Representant del Grup Municipal de TeC
Representant del Grup Municipal de CiU
Representant del Grup Municipal d’ERC-MES
Representant del Grup Municipal de Ciutadans
Representant del Grup Municipal de la CUP
Representant del Grup Municipal del Partit Popular
Associació Coordinadora d’Ajuda Unida
Associació Abarta
Ayuda Directa
Vida i Pau
Secretari del Consell
Director de Serveis de Serveis a les Persones
Solidaritat i Cooperació

Excusats
Jaume Valls
Bartomeu Amat

Assessor
Assessor

Absents
Rosa Gilabert
Maria Ascón
Maria José Belmonte
Francisco Utrera

Terrassaharaui
Somriure Humil
Associació Demé
INSOC

1)

Aprovació de l’acta de la sessió del 18 de maig de 2016 (2/2016) de la Comissió
Permanent.

S’aprova amb una modificació en el darrer punt de l’ordre del dia a instàncies de la representant de
TeC Anna Rius. Així, allà on deia que Anna Rius preguntava per si hi hauria accions a la Festa Major
Solidària destinades a sensibilitzar sobre les persones refugiades, hi dirà que l’Anna Rius proposava
activitats d’aquest caire.
2)

Informació sobre novetats sobre la crisi de les persones refugiades de Síria.

Pel que fa al tema dels refugiats hem treballat principalment en dues línies:
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1. En primer lloc la sensibilització; mitjançant la promoció d’activitats que ens expliquen
la situació actual de la crisi dels refugiats, especialment pel que fa a la mediterrània. Les
activitats que s’han realitzat:
A iniciativa del grup municipal de TEC la presentació del documental ASTRAL sobre la tasca de Pro
Activa Open Arms amb el seu vaixell de salvament al Cinema Catalunya el dia 13 d’octubre amb
l’assistència de 300 persones.
2. Actualment sembla que s’està desencallant l’arribada de refugiats a nivell de l’estat
espanyol, tot i que l’arribada és molt poc a poc;
En aquest sentit s’estan fent gestions per tal de facilitar l’acollida de refugiats a la nostra ciutat.
La regidora recorda que l’acollida de refugiats es competència estatal i que el ministeri de treball i
afers socials acorda l’acollida de refugiats amb determinades entitats, fins ara aquestes entitats eren
tres; Creu Roja; Comissió Espanyola d’Ajut al Refugiat (CEAR) i ACCEM...des del Juliol el ministeri ha
començat a acordar l’acollida de refugiats amb altres entitats que han treballat en temes residencials,
en aquest sentit entitats com Apip-Acam o Dianova tenen nous convenis de cooperació amb el
ministeri per a l’acollida de refugiats.
Actualment es tenen converses en tres fronts:
1. Amb Creu Roja; per tal de signar un conveni de cooperació que faciliti l’acollida a
la ciutat dels refugiats que tenen al seu programa. En aquest sentit l’arribada a Terrassa
serà en breu i amb refugiats en fase d’integració. Es a dir que ja han passat la fase d’acollida.
2. Amb la Comissió Catalana d’Ajut al Refugiat (CCAR) la situació es molt similar, es
tenen sobre la taula una primera proposta per facilitar l’arribada de refugiats que
gestionen en fase d’integració.
3. Al setembre s’han iniciat converses amb algunes de les noves entitats que
treballen l’acollida de refugiats per explorar noves possibilitats com ara la de
facilitar que la ciutat disposi d’un centre de primera acollida. És difícil ja que les seves
necessitats d’infraestructura son molt importants...han de disposar d’algun tipus de residencia
o alberg per fer una acollida conjunta però amb espais reservats per famílies. Per exemple a
Vic disposen de l’antic seminari. No obstant seguim treballant en el tema.
A banda s’estan organitzant i coordinant a nivell de gestió municipal l’acollida de persones refugiades;
en aquest sentit properament iniciarem una formació amb especialistes sobre les figures de
la protecció internacional i la seva gestió per al personal de Serveis Socials
També s’explica que es considera que seria convenient fer una nova convocatòria de la Taula
de Refugiats per tal d’explicar les novetats i perspectives que es tenen i, alhora, demanar si hi ha
noves iniciatives a la ciutat de les que puguem fer difusió. En aquest sentit s’avança que s’està
treballant per què aquesta convocatòria sigui en uns 15 dies.
La regidora Anna Rius demana investigar si han arribat persones refugiades a la nostra ciutat per
conductes no reglamentaris, i rep la resposta de la Maruja Rambla, que li explica que es té constància
de 8 casos amb diferents casuístiques.
Anna Rius també demana més tasca de sensibilització a la ciutat, implicant a les entitats per a la
denúncia d’aquesta situació. En aquesta línia Màrius Massallé (ERC) creu que és important que les
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iniciatives neixin de la Taula, i Anna Rius pensa que una ajuda per alimentar aquest fet seria dotar la
Taula de recursos.
El representant de Ciutadans demana que hi hagi més contacte amb les Associacions de Veïns, ja que
diu que elles seran qui hauran de fer front al dia a dia d’aquestes persones quan arribin a la ciutat.
El representant de la CUP mostra la seva indignació pel fet que només es parli d’acollir actualment a
un parell de famílies i crida a la denúncia d’aquesta situació, que per a ell té com a culpable l’actuació
de l’Estat Espanyol. En aquest sentit Maruja Rambla comenta que podria fer-se un manifest en nom
de la Taula per denunciar aquesta situació.
El representant del Partit Popular demana que hi hagi un treball conjunt de les entitats i l’Ajuntament
en aquest tema, i que tot i que el Consell sempre s’ha caracteritzat pel consens en les seves decisions,
el seu partit no s’alinearà amb depèn quin tipus de manifest que sigui partidista. També afegeix que
creu que la feina hauria d’anar encaminada a reforçar la sensibilització a la ciutat.
La representant del PSC vol fugir també dels partidismes i demana que s’apliqui un prisma de realisme
del que es pot fer a curt termini.
La representant de l’Associació Abarta es mostra desconcertada per l’elevat to polític que està prenent
la reunió. Demana ser més concrets a l’hora de proposar accions, sempre de la mà de les entitats. Té
la sensació de que s’està fent molt poc. En aquesta línia també s’expressa el representant d’Ayuda
Directa.

3)

Informació sobre els efectes de l’huracà Matthew a Haití: accions d’ajuda
humanitària sol·licitades.

La regidora Maruja Rambla informa que l'Huracà Matthew va arribar a Haití el passat 4 d’octubre amb
vents de fins a 230 Km per hora, pluges torrencials i fortes onades. Al seu pas va arrencar teulades,
destruir cases senceres i plantacions, es va emportar ponts i va causar esllavissades, a banda de les
víctimes humanes.
Fins ara oficialment es comptabilitzen prop de 500 persones mortes, tot i que les dades finals podrien
fer que la xifra sigui superior als 900. Els ferits es compten per milers i s’estima que 2.100.000
persones han patit les conseqüències de l’huracà, de les quals 1.410.907 necessiten ajuda humanitària
urgent. A més s’ha informat de 510 casos de còlera i el risc d'una epidèmia és molt elevat.
A hores d’ara, i gràcies als convenis que l’Ajuntament té signats en matèria d’ajuda humanitària,
Terrassa ja participa en aquesta primera fase de la mà de:
Farmamundi: ofereix assistència sociosanitària a 2.500 persones, que a més rebran aigua
potable, aliments, kits d'higiene i mantes.
Creu Roja: enviament de 3000 bidons d’aigua a Haití, que beneficiaran a 3.000 famílies,
aproximadament un total de 5.000 persones
Paral·lelament s’han rebut dues peticions d’ajuda per part d’entitats terrassenques:
La demanda de World Vision és portar ajut a 500 famílies (2.500 persones) Concretament,
donar 2 bidons d’aigua i 270 pastilles purificadores d’aigua per família, seguint els estàndards
d’ajut humanitari del Projecte Esfera, per garantir d’idoneïtat de l’ajuda. La petició és de 6.234
Euros.
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La demanda de Crits dels Nens és per a la distribució dels kits per a tractar el còlera. La
demanda és per col·laborar en aquest projecte que tindrà a unes 10.000 persones com a
beneficiàries. La petició és de 4.500 Euros.
S’acorda fer front a les dues peticions.
La representant de la TeC demana el detall dels convenis d’ajuda humanitària. El secretari li
contesta dient que es tracta de tres convenis amb Creu Roja, Farmamundi i ACNUR per valor de
12.000 Euros cadascun.

4)

Accions de sensibilització el darrer trimestre de l’any.

Es presenten Les accions de sensibilització d’aquest darrer trimestre de l’any es concreten en dues
línies:
Cicle sobre salut i desenvolupament: durant el mes de novembre se celebraran
diverses activitats relacionades amb la protecció de la salut com a agent de
desenvolupament. Es realitzaran exposicions, un cinefòrum, xerrades i alguna altra
acció encara per concretar.
La crisi de les persones refugiades: Com s’està fent durant tot l’any, es seguiran
organitzant activitats per difondre la situació de les persones refugiades. En aquest
darrer trimestre, a més de la convocatòria d’una nova sessió de la Taula Local, també
es realitzaran conta-contes a les biblioteques de la ciutat amb aquesta temàtica, com
a forma d’arribar als infants d’una manera lúdica, i exposicions en centres cívics i
biblioteques.
Altres accions puntuals d’entitats locals de les quals anirem informant a través dels
mitjans habituals (correu electrònic, facebook...)

5)

Informacions diverses, precs i preguntes.

Es detallen altres informacions:
Ciutats Defensores dels Drets Humans: El passat 7 d’octubre el Teatre Principal
va acollir una jornada on van participar 600 alumnes de secundària de diversos
centres educatius de la ciutat. El motiu era conèixer les situacions que tres activistes
per als drets humans provinents de Colòmbia, Hondures i Palestina. Aquesta visita a
la nostra ciutat forma part del projecte "Ciutats defensores dels Drets Humans" en el
qual Terrassa hi participa des de 2014, juntament amb 14 ajuntaments catalans.
Cada any, aquesta iniciativa porta activistes de l'àmbit dels drets humans d'arreu del
món per donar a conèixer la tasca que realitzen als seus llocs d'origen, sovint amb
risc de la seva pròpia vida, i per a conscienciar a la ciutadania sobre la importància de
la defensa dels drets humans i el suport internacional a les seves lluites.
Guia de compra ètica: A rel de l’aprovació de la proposta per incorporar els Drets
Humans en els processos de compra de l’Ajuntament, s’ha decidit participar en el
projecte del Fons Català de Cooperació que té com a objectiu elaborar una guia ètica i
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dels drets humans destinada als municipis catalans per millorar els processos de
contractació i la compra pública. A més, es revisaran les clàusules municipals actuals i
es comptarà amb suport d’interventors municipals que validin la feina. Aquesta guia
anirà acompanyada d’un taller-presentació per poder treballar l’eina amb les tècniques
dels ajuntaments i també d’un programa d’assessorament i seguiment de l’aplicació
de les recomanacions de la guia.
Restaurants contra la Fam: 15 restaurants de la ciutat participen en aquesta
campanya (d’un total de 1.200 a tota Espanya). És el resultat de la coordinació de la
regidoria amb el programa Terrassa Gastronòmica del servei de Turisme.
Els restaurants són: Zurito, La Terrassa del Museu, la Cuina d’en Brichs, Hostal del
Fum, La Venta, El Cel de les Oques, Lizarrán, La Gurmeteria, Dot, Damunt
un cel
de fil, Cafè Teatre, Doll Bretó, Vent de Dalt, Sara, El Vapor Gastronòmic.
Representant PAM – Teresa Casals: Dins el procés participatiu del Pla d’Acció
Municipal endegat per l’Ajuntament, es va demanar que en les comissions d’avaluació
hi formés part una persona de cada un dels consells sectorials. En el cas del Consell
de Solidaritat, només va haver una resposta a la proposta formulada a les entitats,
concretament d’Amics de Fundase, per la qual cosa seria la Teresa Casals la
representant del Consell en aquestes comissions.

I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 14:30 hores.
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