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ACTA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
INTERNACIONAL
Sessió 1/2015
Sessió ordinària. Dimecres, 25 de març de 2015. A les 19 hores a la Sala d’Actes de la
Masia Freixa
Assistents
Teresa Casals

Regidora de Solidaritat i Cooperació

Fina Garcia

Grup Municipal d’ICV-EUiA

Ferran Pont

Justícia i Pau

Isabel Nos

Solidaritat tens Nom de Dona

Dolors Moragas

Vida i Pau

Rosa Gilabert

Terrassaharaui

Sebastià Miralda

Amics d’en Ferran

Marcial Peralejo

Ayuda Directa

Famissa Diakite

Associació Demé

Mercè Ullés

Fundació Ramon Martí Bonet

Elisenda Poch

Sindicalistes Solidaris

Rosa Barba

Fundación Vicente Ferrer

Rosa Cardellach
Montserrat de Arespacochaga

Oberts al Món

Olga Ramírez
Sulaika Guallart

Amics de Fundase

Lluís Iglesias

Associació Catequa

Conxita Montoro

Microcrèdits Solidaris per Àfrica

Rosa Pereira

Abarta

Andreu López

Església Evangèlica Unida de Terrassa

Mònica Rodríguez

ONG Vols

Lluís Puig

Associació Alba

Maruja Rambla
Àngels Escudé

Associació Coordinadora d’Ajuda Unida

Bartomeu Amat

Assessor i Fundació Torre del Palau

Isabel Marquès

Assessora del Consell

Bartolomé Agudo

Secretari del Consell

Excusat/des
Gabriel Turmo

Grup Municipal del Partit Popular

Jaume Valls

Assessor

Làia Fernández

Oxfam Intermón

Francisca Briseño

Grup de Solidaritat Oscar Romero

Josep Maria Cirera

Fundació Educació Solidària

Susanna Oliver

Fundació World Vision
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Abans d’iniciar-se la sessió es lliura a les entitats assistents la publicació “Apropar-se al
desenvolupament a escala humana”, realitzada per la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC
gràcies al suport d’aquesta regidoria.
Es tracta d’un llibre que analitza diversos indicadors que ajuden a entendre el concepte de
desenvolupament i comparen les xifres d’aquests en diferents indrets del món, tenint com a primera
referència Terrassa.

1)

Aprovació de l’acta de la sessió del 17 de desembre de 2014 (3/2014) del Consell.

S’aprova sense modificacions.
2)

Informació del pressupost 2015.

Teresa Casals explica 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.

3)

Valoració del Mes de la Pau.

S’informa que, conjuntament amb la BCT Xarxa, es va organitzar el mes de febrer, per segon any
consecutiu, el Mes de la Pau a la nostra ciutat. Les activitats tenien 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 era difondre els
valors de l'educació per la pau, la solidaritat i el respecte als drets humans.
En el Mes de la Pau 2015 s’hi van programar gairebé una vintena d’activitats, dutes a terme en les
biblioteques de la ciutat i que van ser adreçades principalment al públic infantil mitjançant tallers i
sessions de conta-contes. També es van instal·lar diverses exposicions i s’hi van pronunciar 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 van tenir molt d’èxit i que, per contra, les conferències
van estar 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.
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4)
Informacions sobre les diverses accions d’ajuda humanitària subvencionades el
2015.
La regidora informa que aquest 2015 ja s’ha col·laborat en dues accions d’ajuda humanitària. Una
d’elles va tenir com a beneficiària 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 donar suport a aquesta demanda, que tenia un cost de
5.000 Euros.
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, des del Fons Català de Cooperació es 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 fa de la mà de tots els ajuntaments socis del Fons que vulguin
adherir-se, es va fer una aportació de 3.000 Euros.

5)

Informació sobre el desenvolupament de la convocatòria 2015 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 estan sent 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).
6)

Proposta de distribució de fons per als projectes
desenvolupament presentats a la convocatòria de 2015.

de

cooperació

al

Pel que fa als projectes de cooperació, es van rebre 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 van poder
entrar a la fase d’avaluació.
Les altres 24, especificades en la documentació que s’ha lliurat, van ser avaluades per tres persones
de la Comissió Permanent cada una d’elles. Abans, en la mateix Comissió es va decidir que, com l’any
anterior, serien 22 les propostes subvencionades.
Un cop finalitzat aquest procés, les dues iniciatives pitjor valorades, que a més no complien amb els
mínims establerts en l’apartat de promotors del projecte, que és un ítem de la valoració que descarta
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el projecte, van ser les presentades per l’Associació Quirós i per EDFON, dues entitats que es
presentaven per primera vegada a la convocatòria.
La resta de projectes rebran la subvenció en funció dels punts obtinguts en aquesta avaluació i de la
demanda realitzada.
En la documentació que s’ha lliurat, es pot veure com països com Senegal (4 projectes), Burkina Faso
(3), Nicaragua i Guatemala, són els que més projectes acolliran.
Per continents, es reparteixen 10 projectes Àfrica i Amèrica, mentre que els dos restants es realitzaran
a l’Àsia.
Aquest és el quadre que resumeix les subvencions:
Denominació

Promotor

Sol·licitud Subvenció

%

Construcció escoles de pàrvuls a Guatemala

OBERTS AL MÓN

20.000,00

19.554,00

98%

Educació i desenvolupament comunitari a
Guatemala

FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU

18.000,00

16.588,00

92%

Millora de la xarxa sanitària visual a Nicaragua

ÒPTICS PEL MÓN

20.000,00

20.000,00

100%

FUNDACIÓ WORLD VISION

20.000,00

18.145,00

91%

ASSOCIACIÓ ALBA

16.500,00

16.500,00

100%

20.000,00

17.236,00

86%

20.000,00

20.000,00

100%

AMICS DE FUNDASE

20.000,00

14.755,00

74%

VIDA I PAU

20.000,00

16.059,00

80%

20.000,00

18.332,00

92%

19.995,12

14.986,00

75%

Millora de la situació socioeconòmica de 41 famílies
FUNDACIÓN VICENTE FERRER
agricultores d’Anantapur, India

20.000,00

19.301,00

97%

Fortalecimiento de la organización, autonomía y
tejido social de mujeres, Sri Lanka

AYUDA DIRECTA

15.126,50

15.126,00

100%

El Racó de la Lectura - Comunidad El Tuma y el
Guapotal, Nicaragua

ALTERNATIVA 3

18.255,00

17.885,00

98%

Increment de les capacitats dels professionals salut
OCULARIS ASSOCIACIÓ
ocular infantil del Senegal

19.910,00

18.257,00

92%

Construcción de aula educativa, Municipio San José
AJUDA EN ACCIÓ
de Chiquitos - Bolivia

20.000,00

17.885,00

89%

Construcció d'un col·legi de secundària al barri de
Thiaroye de Pikine (Senegal)

30.000,00

30.000,00

100%

Millores de les condicions educatives a Tasundo,
Ghana
Prevenció de la SIDA i Promoció de la Dona a
Burkina Faso
Visió per tothom a Nicaragua
Reconstrucció de l'escola de primària Guéré
(Burkina Faso)
Equipament per a un forn industrial projecte
Kurmi, El Alto, Bolívia
Construcción de aulas para escuela de desarrollo
rural Vida i Paz, Guatemala
Projecte per a la potabilització d'aigües planta
moringa oleifera, Burkina Faso
Casa de la dona de Diourbel Ker Djigen, Senegal

FUNDACIÓ RAMON MARTI
BONET
ASSOCIACIÓ COORDINADORA
D'AJUDA UNIDA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
ASS. CATALANA DE
RESIDENTS SENEGALESOS

FUNDACIÓ EDUCACIÓ
SOLIDÀRIA
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Promoción derechos personas con discapacidad
municipio Santa Tecla, El Salvador
Creació de l'escola per al "Treball Decent" al
Marroc
Projecte dones Pla Integral de Desenvolupament
Comunitari de Sakal, Senegal

OBSERVATORI DE LA SALUT
VISUAL

19.970,00

18.243,00

91%

SINDICALISTES SOLIDARIS

24.000,00

18.701,00

78%

SOMRIURE HUMIL

20.000,00

19.137,00

96%

Esport, Salut i Desenvolupament a Haití

ASS. D'AJUDA CRITS DELS
NENS

19.945,00

15.500,00

78%

Construcció d'un bloc administratiu i edifici de 10
aules escolars, Togo

ONG VOLS

20.000,00

17.810,00

89%

La proposta es sotmet a l’aprovació del Plenari, que aprova la distribució per unanimitat de totes les
persones presents.
La regidora explica que l’aprovació definitiva dels ajuts la farà el Ple de l’Ajuntament en la sessió del
30 d’abril.
A partir d’aquell moment, es notificarà a les entitats beneficiàries la subvenció i, en el cas que no
hagin obtingut el 100% del que demanaven, hauran de presentar una reformulació del pressupost per
què es pugui procedir al pagament del 80% dels diners atorgats. El 20% restant es pagarà un cop es
justifiqui el projecte.
El secretari explica que, donat que és any electoral, fóra bo que les entitats que rebran subvenció
comencessin a preparar la reformulació del seu projecte, si s’escau, per poder tramitar el pagament
dels diners el més aviat possible un cop es notifiqui l’ajut.

7)

Informacions diverses, precs i preguntes.

Laq regidora informa que aquest any 2015, les subvencions de Solidaritat i Cooperació Internacional
es pagaran a través del compte que l’Ajuntament ha obert a Triodos, entitat que aplica els criteris de
banca ètica. La intenció, a més, és fer extensiva aquesta pràctica a altres regidories de l’Ajuntament
en un futur.
L’explicació de la tria d’aquesta entitat es basa en què es van analitzar totes les entitats de banca
ètica, però les úniques que podien concertar serveis financers eren l’esmentada Triodos i Fiare.
Finalment, després d’avaluar els serveis que ofertaven cada una d’elles, es va decidir que fos Triodos
l’escollida.
Aquesta nova manera de procedir no implicarà cap novetat pel que fa a les entitats beneficiàries de
subvencions, que l’únic que notaran serà que la transferència els hi arriba des de Triodos en comptes
d’una de les entitats financeres més generalistes (BBVA, CaixaBank, ...)
Per altra banda, i seguint amb la línia de transversalitat amb altres serveis de l’Ajuntament, cal
destacar que en el programa d’activitats del 8 de març promogut per la regidoria de Polítiques de
Gènere, hi havia diverses accions impulsades des del nostre servei: una trobada amb un col·lectiu de
dones de Matagalpa (Nicaragua) on es va parlar 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.
També es comenta l’èxit de convocatòria de la inauguració de la Plaça Vicenç Ferrer, que va comptar
amb la presència de l’Anna Ferrer, vídua de Vicenç Ferrer, i la regidora agraeix la participació de totes
les persones que van acostar-se en una jornada tan especial.
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Tanmateix s’informa que, un cop aprovat finalment el Pla Director, començaran a aplicar-se les línies
establertes en tots els àmbits que es treballen a la regidoria, des de temes de sensibilització a les
bases de les convocatòries de l’any vinent.
Finalment, es comenta que amb aquesta sessió es posa fi a la tasca del Consell en el mandat 20112015. La propera sessió serà la de constitució, que està prevista que es realitzi en el mes de
setembre. Abans les entitats hauran rebut una comunicació perquè manifestin la seva voluntat de
participar en el Consell en el període dels propers 4 anys.
La regidora també aprofita el moment per acomiadar-se com a presidenta del Consell, ja que no
formarà part del proper consistori en no haver estat inclosa en les llistes de candidats i candidates del
seu partit polític. Agraeix la tasca realitzada per les entitats durant la seva etapa, així com la dels
serveis tècnics. Les seves paraules reben com a resposta l’aplaudiment unànime del Consell.
En Bartomeu Amat, assessor del Consell, li agraeix el tracte dispensat a les entitats i la bona sintonia
a l’hora de treballar, paraules que són referendades per la resta de les persones assistents. Isabel
Marquès obre la possibilitat d’incorporar la Teresa Casals com a assessora del Consell per al proper
mandat, iniciativa que és ben acollida en el Plenari. Diverses entitats valoren molt positivament la seva
etapa i destaquen especialment la seva presència en totes les activitats que han organitzat al llarg
d’aquest període.

I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20:05 hores.
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