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ACTA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
INTERNACIONAL
Sessió 1/2016
Sessió ordinària. Dimecres, 25 de maig de 2016. A les 19 hores a la Sala d’Actes de la
Masia Freixa
Assistents
Maruja Rambla

Regidora de Solidaritat i Cooperació

Dani Nart

Grup Municipal de CiU

Anna Rius

Grup Municipal de la TeC

Màrius Massallé

Grup Municipal d’ERC-MES

Gabriel Turmo

Grup Municipal del Partit Popular

Núria Pagès

Consorci Sanitari de Terrassa

Teresa Casals

Amics de Fundase

Sebastià Miralda

Amics d’en Ferran

Loli Fernández

Associació Crits dels Nens

Ferran Pont

Justícia i Pau

Isabel Nos

Solidaritat tens Nom de Dona

Josep Ibáñez

Vida i Pau

Susanna Oliver

Fundació World Vision

Dolors Moragas
Lluís Puig

Associació ALBA

Lluís Rambla
Rosa Gilabert

Terrassaharaui

Famissa Diakite

Associació Demé

Montserrat de Arespacochaga

Oberts al Món

Olga Ramírez
Isabel Soler

Microcrèdits Solidaris per Àfrica

Josefina Soler
Àngels Escudé

Associació Coordinadora d’Ajuda Unida

Rosa Pereira

Abarta

Josep Maria Vacas

Fundació Vicenç Ferrer

Francisca Roldán
Maria Antonia Sánchez

Comunitat Baha’í

Armando Sánchez

Casal de l’Amistat Catalano-Cubana

Lluís Iglesias

Ass. Catequa

Amadeu Pardo

Sindicalistes Solidaris

Lydia González

Església Evangèlica Unida de Terrassa

Marcial Peralejo

Ayuda Directa

Isabel Dacosta

Una Oportunidad como los Demás

Mari Carmen Corral

Grup de Solidaritat Oscar Romero

Estel Malgosa

Alternativa 3

Jaume Valls

Assessor
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Bartolomé Agudo

Secretari del Consell

Excusat/des
Antonia Millán

EDFON

Mercè Ullés

Fundació Ramon Martí Bonet

Josep Muñoz

Terrassa Ajuda Nens d’Ucraïna

Josep Maria Cirera

Fundació Educació Solidària

1)

Aprovació de l’acta de la sessió del 16 de desembre de 2015 (2/2015) del Plenari.

S’aprova sense modificacions.
2)

Informació sobre la recent constitució de la Taula per a les Persones Refugiades.

La regidora Maruja Rambla informa que el passat dia 18 de maig va tenir lloc la primera trobada de la Taula
de les persones refugiades amb 35 persones assistents. Aquesta acció s’emmarca dins del procés de creació
de la Taula Local per a les Persones Refugiades aprovada pel ple i tal i com es va acordar en el sí de la
Comissió Permanent del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional.
La Taula és un òrgan que es proposa com a una plataforma ciutadana on es pot aprendre a intercanviar, i
proposar accions i línies de treball al voltant de la situació dels refugiats. Per tant l’abast de la feina que es
desenvolupi des d’aquesta plataforma vindrà definit per la dinàmica que s’imprimeixi entre tothom qui vol
participar.
Es comenta que al febrer i març ja es van fer dues sessions informatives amb la intervenció d’entitats com
ACNUR, Proactiva Open Arms, Comissió Catalana d’ajut al Refugiat i Creu Roja. Aquestes sessions tenien
l’objectiu d’afavorir el coneixement l’intercanvi i el debat entre les entitats locals, els col·lectius i la ciutadania
pugui informar-se sobre el fenomen de les persones refugiades. L’objectiu es centra a generar debat i
propostes al voltant de la crisi de les persones refugiades a la mediterrània.
Es comenta que es posarà en marxa un bloc per fer aportacions i alhora penjar la informació i els documents
que aportin novetats a la situació.
A la sessió de constitució es va comptar amb la participació de l’Oscar Monterde, Investigador del Centre
d’Estudis Històrics Internacionals i en Marçal Roca, Membre de Metges sense fronteres. Finalment es van
recollir algunes fitxes amb propostes concretes:
Actuar dins mateix de Siria amb els desplaçats interns.
Accions per acabar amb les màfies i establir corredors humanitaris Xarxa de municipis europeus que
pressionin per accelerar l’arribada de refugiats.
Recolzament lingüístic i educació contra la xenofòbia.
Bastir nous camps de refugiats als països veïns amb el recolzament d’occident
Fer més sensibilització i informació sobre la situació
3)

Informació sobre el terratrèmol de l’Equador.

En aquest sentit, dues consideracions:
- L’entitat Immigrantes sin Fronteras vol explorar les possibilitats de cooperació ja que ells són
originaris de la regió més afectada. Sembla que, en primera instància, volen fer un sopar amb
l’objectiu de recaptar fons per ajuda a la reconstrucció. En principi parlen de fer-ho el dissabte
11 de juny en un centre cívic, però es fa notar que en aquelles dates ja haurà donat inici la
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campanya electoral i que això podria fer que algun partit polític demanés l’equipament per
algun acte i haguessin de desconvocar el sopar.
- Per altra banda, pel que fa a projectes de reconstrucció, ha arribat una iniciativa de la
Fundació World Vision i se n’espera una altra de Creu Roja. Com es tracta de fer tasques de
rehabilitació de la zona afectada, es decideix esperar la proposta de Creu Roja per decidir, si
s’escau, a quin projecte es dóna suport.

4)

Informació sobre el desenvolupament de la convocatòria 2016 per activitats de
sensibilització i acollida.

Es lliura a les persones assistents el llistat amb les sol·licituds i proposta de subvencions per a activitats de
sensibilització a la ciutat i acollides d’infants. Enguany hi ha hagut 19 peticions que sol·liciten un total de
45.638€. L’any 2015 es van gestionar 27 peticions. S’explica que per fer la proposta s’han ajustat aquelles
que contenien despeses que no són elegibles –com ara inversions- o accions que no són subvencionables.
Aquest és el llistat:

ENTITAT

CONCEPTE

TOTAL
PROPOSTA
SOL·LICITAT

ASS. EDUCAT. DEVELOPMENT FOUND. NEPALEDFON

Activitats de sensibilització

814,50

600,00

AMICS DE FUNDASE-BOLIVIA

Activitats de sensibilització

2.050,00

1.260,00

JOSEP COMAPOSADA SINDICALISTES SOLIDARIS

Activitats de sensibilització

2.160,00

2.160,00

ASSOCIACIO TERRASSAHARAUI

Acollida d'infants

2.600,00

1.382,00

ASSOCIACIO INSTITUT DE LES DESIGUALTATS

Activitats de sensibilització

3.950,00

3.000,00

ASSOCIACIÓ AMICS D'EN FERRAN

Activitats de sensibilització

3.000,00

2.000,00

OBERTS AL MON

Activitats de sensibilització

1.000,00

925,00

MICROCREDITS SOLIDARIS PER AFRICA
ORGANITZACIO NO GUBERNAMENTAL
PROVALORES

Activitats de sensibilització

1.700,00

1.200,00

Activitats de sensibilització

470,00

470,00

ASSOC.CATALANA DE RESIDENTS SENEGALESOS

Activitats de sensibilització

3.150,00

1.500,00

ASSOCIACIO ALBA

Activitats de sensibilització

4.000,00

2.500,00

FUNDACIO TORRE DEL PALAU

Activitats de sensibilització

3.000,00

3.000,00

TERRASSA AJUDA NENS DE UCRAINA

Acollida d'infants

10.200,00

6.200,00

ALTERNATIVA 3 FILLS DEL CAFE

Activitats de sensibilització

1.660,00

1.500,00

FUNDACIO INTERNACIONAL OLOF PALME

Activitats de sensibilització

2.000,00

2.000,00

FUNDA. WORLD VISION INTER. DELG. TERRAS.

Activitats de sensibilització

804,00

804,00

VOLS-VOLUNTARIAT SOLIDARI

Activitats de sensibilització

1.090,00

900,00

ASSOC CUL I HUMANITARIA SOMRIURE HUMIL

Activitats de sensibilització

790,00

640,00

ASSOCIACIO COORDINADORA D'AJUDA UNIDA

Activitats de sensibilització

TOTALS
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1.200,00

1.200,00

45.638,50

33.241,00
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5)

Proposta de distribució de fons per als projectes
desenvolupament presentats a la convocatòria de 2016.

de

cooperació

al

Es lliura també el quadre amb la proposta de la distribució dels fons (400.000 euros l’any 2016) per
als projectes presentats.
Pel que fa a la convocatòria s’explica que s’han rebut un total de 26 peticions. El sistema d’avaluació
estableix que 3 avaluadors, membres de la Comissió Permanent, revisen els projectes i proposen una
puntuació. Aquesta puntuació ha de ser superior a 10 punts en els capítols de promotors del projecte
i el de viabilitat per tal de poder continuar amb l’avaluació. Finalment es fa la mitja de les tres
avaluacions i aquesta es la puntuació resultant.
El repartiment de recursos es directe, cada punt té un valor econòmic i es distribueixen els recursos
seguint la puntuació de cada projecte.
Nº
Proj.

1

2

3

4

5
6
7

8

10

11

12

13

14

Denominació

Promotor

ASS EDUCAT
Plaques solars fotovoltaiques i material bàsic per
DEVELOPMENT
posar en marxa Cicle Formació Secundària 2016/17 al
FOUND NEPALNepal
EDFON
JOSEP
Programa de Formació: "Treball Decent per a tots i
COMAPOSADA
totes" (Marroc)
SINDICALISTES
SOLIDARIS
ASS UNA
Construcció d'una escola preescolar en Dangedara
OPORTUNIDAD
(Sri Lanka)
COMO LOS DEMAS
Construcció de aulas de formación profesional, para
VILADECAVALLS
fortalecer la labor de la escuela de desarrollo rural
VIDA I PAU
Vida y Paz, 2ª fase (Guatemala)
Fortalecimiento del taller de acompañamiento escolar:
AMICS DE
equipamiento de biblioteca y material inter-activo
FUNDASE-BOLIVIA
(Bolívia)

Sol·licitud

Subvenció

%

5.000,00

5.000,00

100,00%

30.000,00

17.710,00

59,03%

10.755,00

10.755,00

100,00%

26.411,53

20.000,00

75,72%

15.240,00

15.240,00

100,00%

Construcció escola de pàrvuls a Guatemala

OBERTS AL MON

20.000,00

20.000,00

100,00%

Educació i desenvolupament comunitari a GuatemalaAjuta a estudiants del tercer món
Drenatge de les aigües de zones inundables,
d'arranjament i explotació d'un perímetre agrícola en
benefici de la població del barri de Sam Sam (DakarSenegal)
Prevenció de la sida i promoció de la dona (Burkina
Faso)

FUNDACIO TORRE
DEL PALAU

18.000,00

-

0,00%

MICROCREDITS
SOLIDARIS PER
AFRICA

20.000,00

20.000,00

100,00%

ASSOCIACIO ALBA

19.950,00

19.950,00

100,00%

FUN. PRIV.
EDUCACIÓ
SOLIDÀRIA-ESCOLA
PIA

30.000,00

30.000,00

100,00%

FUNDACIO PAU I
SOLIDARITAT-CCOO
TERRASSA

20.000,00

-

0,00%

VOLS-VOLUNTARIAT
SOLIDARI

20.000,00

20.000,00

100,00%

ASSOCIACIO
CATALANA PER LA
PAU (DELEG)

18.050,00

-

0,00%

Construcció d'un col.legi de secundària i batxillerat al
barri de Thiaroye de Pinike (Senegal)-2a fase
Promoció de la capacitat d'incidència dels treballadors
i treballadores i la població indígena per a la
consecució d'un desenvolupament equitatiu i amb
justícia social a Guatemala
Projecte de construcció d'un pou i castell d'aigua al
complex sòcioeducatiu, cultural i esportiu per a infants
i joves de Kouba (Burkina Faso)
Rehabilitar economia de Gaza
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
26
27

Enfortiment de les capacitats de les dones i els/les
joves amb risc d'exclusió social de la Coop.
ALTERNATIVA 3
Multisectorial Augusto Cesar Sandino RL, a la regió
del guapotal, municipi del Tuma la Dalia, per al foment FILLS DEL CAFE
de l'apoderament i la millora de les seves condicions
de vida. (Nicaragua)
FUNDA. WORLD
MILLORA DE LES CONDICIONS EDUCATIVES A
VISION INTER.
KALEGU - GHANA
DELG. TERRAS.
Mujeres rurales y emprendedoras, fortaleciendo su
organización en pro de la autonomiay tejido social
AYUDA DIRECTA
para mejorar el crecimiento socila y productivo del
desarrollo comunitario en Galle, Sri Lanka en 2016.
(segunda fase)
Millora en l’accés a una educació secundaria pública
FUNDACION
de qualitat per a adolescents i joves desfavorits/des
VICENTE FERRER
fomentant l’equitat de gènere (Índia)
Fortalecimiento del movimiento asociativo de las
ASSOCIACIO
mujeres del Municipio de Quezaltepeque para la
INSTITUT DE LES
reclamación de sus derechos e impulsar la autonomía
DESIGUALTATS
económica.
Increment de les capacitats formatives dels
OCULARIS
professionals del sistema públic de salut per a la
ASSOCIACIÓ
millora de la salut ocular infantil del Senegal (fase IV)
INSOC-CENTRE
Equipació biblioteca rural San Juan de Integración a la
ESPLAI
Ciutat de Bolivia
GUADALHORCE
Projecte d'apoderament de la dona dins del pla
ASSOC CUL I
integral de desenvolupament comunitari de Sakal,
HUMANITARIA
Senegal
SOMRIURE HUMIL
Niños/as y jóvenes con discapacidad, desarrollan sus
capacidades y ejercitan sus derechos a una vida
FUNDACION AYUDA
digna a partir del uso de ambientes adecuados en el
EN ACCION
Hogar Teresa de los Andes (Bolívia)
DEME
Dos perforacions de pous d’aigua potable per
"DESENV.COMU
Tourebougou i Baguenkoulouni (Mali)
KOTOUBA"
ASSOCIACIÓ
ESPORT, SALUT I DESENVOLUPAMENT A HAITÍ
D'AJUDA CRITS
DELS NENS
FUNDACIÓ RAMON
Visió per tothom a Nicaragua
MARTÍ BONET
AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA D’ENSENYAMENT
ASSOCIACIÓ
SECUNDARI DE GUIBA (TERCERA FASE)
COORDINADORA
(BURKINA FASO)
D'AJUDA UNIDA

20.000,00

19.910,00

99,55%

29.377,37

17.638,00

60,04%

15.968,00

-

0,00%

20.000,00

20.000,00

100,00%

20.000,00

19.478,00

97,39%

19.970,00

19.970,00

100,00%

12.500,00

12.500,00

100,00%

17.400,00

17.134,00

98,47%

19.994,66

19.994,00

100,00%

16.847,86

16.340,00

96,99%

19.985,00

19.985,00

100,00%

20.000,00

18.396,00

91,98%

20.000,00

20.000,00

100,00%

Enguany, la Comissió Permanent va decidir que es subvencionarien 22 projectes dels 26 presentats.
Així, les raons per les quals s’han descartat els quatre projectes són:
3 dels eliminats (Ass. Catalana per la Pau, Ayuda Directa i Fundació Pau i Solidaritat) ho han
estat en no assolir la puntuació mínima exigible en l’apartat de promotors del projecte.
El projecte de la Fundació Torre del Palau ha estat el menys valorat entre la resta.
Pel que fa als 22 projectes subvencionats es especialment remarcable que es pot arribar a cobrir el
100% de la petició en 13 casos, això vol dir que la viabilitat econòmica de les propostes està més que
garantida.
Es lliura també als assistents les puntuacions que han obtingut els projectes en els diferents capítols.
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A partir d’aquí, el representant del grup municipal d’ERC-MES Màrius Massallé obre un debat sobre la
idoneïtat de subvencionar 23 projectes i no 22, tenint en compte que els altres 3 no entren en la
valoració per tenir un apartat excloent suspès. La representant de World Vision, Susanna Oliver, opina
que afegir un nou projecte a la distribució penalitzaria els altres projectes, millor valorats que aquest,
ja que els faria perdre recursos.
L’assessor Jaume Valls opina que, en el seu parer, 22 projectes ja són molts per portar-ne un bon
control i que tot el que sigui augmentar el número es tradueix en una pràctica de voler subvencionarho tot, que no és el més raonable des del punt de vista qualitatiu. A aquest raonament també es
suma la representant de Microcrèdits Solidaris, Josefina Soler i Rosa Pereira d’Abarta.
El representant del grup municipal del PP, Gabriel Turmo, no creu que s’hagin de prendre decisions
amb caràcter retroactiu, és a dir, que no es pot esperar a tenir les valoracions fetes per decidir el
nombre de projectes que cal subvencionar, i en aquest sentit recorda que a la Comissió Permanent,
després d’una votació, es va decidir subvencionar-ne 22.
Anna Rius, del grup municipal de la TeC, opina que en els darrers anys s’ha aconseguit una ascens
qualitatiu dels projectes presentats, i que això en bona part ha estat gràcies a la necessitat de millorar
per optar a les subvencions. En la mateixa línia es pronuncia l’Àngels Escudé, d’ACAU, que remarca
que el projecte que s’està discutint si entra o no només ha aconseguit 65 punts, sent el pitjor valorat
dels 26 avaluats (els altres 3 descartats han assolit més puntuació però no poden entrar en el
repartiment per suspendre un apartat excloent).
Finalment la regidora Maruja Rambla demana fer la votació per aprovar la proposta de distribució de
fons amb el següent resultat:
Vots a favor: 24

Vots en contra: 2

Abstencions: 6

Així doncs queda aprovada la proposta que es portarà al ple de l’Ajuntament el mes de juny per tal
que sigui sotmesa a l’aprovació dels diferents grups municipals.
6)

Informacions diverses, precs i preguntes.

S’informa que durant aquest primer semestre de l'any s’han anat desenvolupant diversos cicles
d'accions de sensibilització a la ciutat, alguns d'ells de la mà d'altres regidories.
Així, el mes de febrer es va celebrar una nova edició del Mes de la Pau, amb tot un seguit d'actes a
les biblioteques i amb una conferència central a càrrec del cooperant Chema Caballero, que ens va
parlar de la seva experiència amb els infants soldats de Sierra Leona.
Al mes següent es va participar en el programa d'actes del 8 de març que elabora la regidoria de
Polítiques de Gènere amb diverses accions, com exposicions i conferències.
Aquest mes de maig s'ha realitzat el Mes del comerç Just, que va tenir el seu punt culminant aquest
passat dissabte amb una diada que es va celebrar per primera vegada en el Mercat de la
Independència. Degustacions, una actuació musical, un aula de cuina i una parada de venda van ser
les activitats realitzades.
Finalment, es recorda que el proper dia 3 de juliol, diumenge de Festa Major, es continuarà amb la
tradició de la Festa Major Solidaria.
Màrius Massallé també comunica que el 8 de juny s’inaugurarà una exposició al Centre Cultural sobre
Pere Casaldàliga. Aquesta activitat, promoguda per la Fundació Torre del Palau, té també tot un
seguit d’accions paral·leles, com taules rodones i conferències, de força qualitat.
I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20:40 hores.
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