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ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I 
COOPERACIÓ INTERNACIONAL 
 
 
Sessió  3/2021 
 
Sessió ordinària. Dimecres 20 d'octubre de 2021.  A les 13 hores mitjançant la plataforma 
TEAMS. 
 
Assistents: 
Teresa Ciurana    Regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional 
Alex Pérez      Representant del Grup Municipal del PSC  
Marta Sánchez    Representant del Grup Municipal de Junts X Terrassa 
Cristina Gutiérrez   Representant del Grup Municipal de Ciutadans 
Ramon Francolí    Fundació Educació Solidària 
Josefina Soler    Microcrèdits Solidaris per l'Àfrica 
Daniel García    Sindicalistes Solidaris 
Roger Garcia    Mans Unides 
Francisco Utrera   INSOC 
Famissa Diakite    Associació Demé 
Pep Aced    EDFON 
Sebastià Miralda   Amics d’en Ferran 
Bartolomé Agudo   Secretari 
Isabel Rodríguez   Solidaritat i Cooperació 
Salvador Piqueras   Solidaritat i Cooperació 
 
Excusats 
Rafael Jariod    CCONG 
 
Absents 
Màrius Massallé    Representant del Grup Municipal d’ERC-MES 
Maruja Rambla    Representant del Grup Municipal de Tot X Terrassa 

 
 

1) Aprovació de l’acta de la sessió del 14 d’abril de 2021 (2/2021). 
 
S'aprova sense modificacions. 
 
 
2) Informació sobre el cicle “Àfrica té nom de dona”, organitzat per diverses entitats 
del Consell. 
 
La regidora dona la paraula a Josefina Soler (Microcrèdits Solidaris) com a representant d'una de les 
entitats organitzadores del cicle. Explica que la proposta ha estat molt enriquidora i que va néixer en 
el sí del Consell amb la voluntat d'aplegar aquelles organitzacions que treballaven en un territori 
concret, en aquest cas l'Àfrica. Tot i que la pandèmia ha dilatat el procés finalment s'ha pogut dur a 
terme. 
 
De moment s'ha dut a terme la inauguració de l'exposició el passat dissabte, amb l'assistència de 70 
persones, i dimarts es va projectar la pel·lícula proposada al Cinema Catalunya. 
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Activitats encara pendents: 
 

• MATINAL DE FUTBOL SALA FEMENÍ Estrellas Zohor vs Terrassa FC 
Dissabte 23 d’octubre 
10.30 h 
Lloc: Pista Goel.  C/ Tarragona, 214 

 
• Taula Rodona: AFRICA TÉ NOM DE DONA 

Dijous 28 d’octubre 
18 h 
Auditori de la Unida. Avda Bejar, 299. 

 
 Participants:  

� Maimouna Jallow, directora de cinema (Kenya) 
� Laila Faten, futbolista (Marroc) 
� Laida Memba, arquitecta i empresària (Guinea Equatorial) 

 
 Modera:  

� Marta Begué,  periodista 
 

3) Informació sobre les accions realitzades a través de la convocatòria d’ajuda 
humanitària. 
 
S'informa que en les darreres setmanes s'ha procedit a fer una generació de crèdit extraordinària per 
a la convocatòria d'ajuda humanitària. Aquesta línia de subvenció tenia una dotació inicial de 85.000 
euros i ara s'ha reforçat amb 30.000 Euros més. 
 
La raó és que ja s'havien exhaurit els diners de què constava inicialment i, tenint en compte les 
possibilitats econòmiques, el context mundial encara afectat per la pandèmia i les propostes que 
s'anaven rebent, es va decidir augmentar aquesta partida. 
 
A dia d'avui les accions subvencionades són aquestes 10, amb una despesa de 100.000 euros: 
 

FARMA MUNDI 

Intervención de emergencia para la atención de las personas 
desplazadas por el conflicto armado en la Zona de Salud de 
Mutwanga, territorio de Beni, República Democrática del Congo, 
en un contexto de pandemia por COVID-19. 

12.000 

FUNDACION PROA (PRO-ACTIVA OPEN 
ARMS) 

Protecció per presència, rescat humanitari i comunicació 
d’emergència a la Mediterrània 10.000 

ASS EDUCAT DEVELOPMENT FOUND 
NEPAL-EDFON 

Ajut humanitari per fer front a les necessitats derivades del 
Covid-19. Nepal 

3.000 

INSOC-C.ESPLAI GUADALHORCE II Acció Solidària amb material COVID19 a Escoles Rurals de 
Riberalta –Bolívia. 4.000 

FUNDACION VICENTE FERRER 
Oxígen per a l'Índia. Adquisició de càrregues d'oxigen mèdic 
líquid a l'Hospital de Bathalapalli, Andhra Pradesh, Índia, per fer 
front a l'emergència sanitària per la Covid-19 

10.000 

FUNDACION NUESTROS PEQUEÑOS 
HERMANOS 

"EMERGENCIA HUMANITARIA POR COVID-19 DESDE EL 
HOSPITAL PEDIÁTRICO INFANTIL ST. DAMIEN y DE ADULTOS 
ST. LUC EN HAITÍ”. 

10.000 

ESGLÉSIA EVANGÈLICA UNIDA DE 
TERRASSA AJUT D'EMERGÈNCIA PER GUINEA EQUATORIAL 12.000 
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UNHCR ACNUR-AGENCIA DE ONU PER 
REFUGIATS  “Reconstrucció d’habitatges per a la població retornada a Síria”  12.000 

CREU ROJA ESPANYOLA 

PLATAFORMA D’ACCIÓ HUMANITÀRIA PER DONAR RESPOSTA A 
LA POBLACIÓ DAMNIFICADA PER UNA EMERGÈNCIA 
INTERNACIONAL A TRAVÈS DEL PRE-POSICIONAMENT DE 
MATERIAL HUMANITARI 

12.000 

Fundación Nuestros Pequeños Hermanos “EMERGENCIA HUMANITARIA. TERREMOTO DEL 14 DE AGOSTO 
2021. REGIÓN SUDOESTE DE HAITÍ”  

15.000 

 
Cal recordar que aquesta convocatòria no és competitiva i que s'obre a principis d'any i no es tanca 
fins a finals d'any. 
 
4) Informacions diverses, precs i preguntes. 
 
 Es comuniquen els següents temes: 
 

o Ciutats Defensores dels Drets Humans: Durant aquests dies s'estan fent les activitats 
d’aquest programa per compartir testimonis de la tasca que fan diferents defensors i 
defensores de DDHH d’arreu del mon. Aquest projecte es fa conjuntament amb altres 
municipis catalans, el Fons Català de Cooperació, la Comissió Catalana d’Ajuda al 
Refugiat, l’Institut Català de la Pau i altres institucions. Pel que fa a Terrassa hi 
participen activament un total 4 centre educatius (Creixen, Sagrat Cor,TECNOS i 
Salesians) i on participen un total de 1200 alumnes de la nostra ciutat. 

 
En aquest apartat en Ramon Francolí expressa que entre els centres participants no hi 
ha cap de públic. Tot i això, la informació es fa arribar a tots els centres de la ciutat 
però potser caldria reforçar d'alguna manera aquest aspecte. 
 

o Pla Director; actualment s'està acabant de tancar la primera fase centrada en 
l’avaluació i en breu es presentarà el procés que proposem per treballar sobre el nou 
pla. La perspectiva es prioritzar el treball presencial per sobre de les sessions on line 
gràcies a que la situació post COVID ho permet. 

 
o Durant aquest mes de novembre es realitzaran diverses activitats d'educació per a la 

ciutadania a la ciutat. Per una banda, en col·laboració amb el Servei d'Economia 
Social, s'han programat accions dins el programa "Terrassa Cooperativa". 
Concretament es tracta de l'espectacle teatral "Matito i la gota d'aigua" , que es 
realitzarà el dissabte 20 de novembre al Teatre Alegria de la projecció del documental 
"La justa trama", que es realitzarà el dimarts 30 de novembre al Cinema Catalunya. 

 
o Per altra banda, en col·laboració amb les biblioteques de la ciutat, també es durà a 

terme una nova edició del Mes de la Pau. Així, es realitzaran conta-contes, hi haurà 
dues exposicions i una sessió de cinema sobre el conflicte de Bòsnia del que es van 
complir 25 anys i de la que us informarem ben aviat. 

 
o Finalment, en Sebastià Miralda informa que enguany no serà possible dur a terme el 

tradicional Sam Sam Festival que organitzava Amics d'en Ferran a favor dels projectes 
que l'entitat té al Senegal. La raó són algunes despeses que cal cobrir i que fan que 
no surti a compte fer l'activitat. Per altra banda sí que es realitzarà una funció de 
teatre amb la mateixa finalitat el 20 de novembre a les 19h a l'escola Joan XXIII. 

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


