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

Sessió  3/2022

Sessió ordinària. Divendres dia 20 d’octubre de 2022 a les 13 hores, a la sala d'actes de la
Masia Freixa

Assistents:
Teresa Ciurana Regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional
Ramon Francolí Fundació Educació Solidària
Alex Pérez   Representant del Grup Municipal del PSC 
Marta Sánchez Representant del Grup Municipal de Junts X Terrassa
Màrius Massallé Representant del Grup Municipal d’ERC-MES
Esther Ferrús Sindicalistes Solidaris
Conxita Muñoz Fundació Ramon Martí Bonet
Josep Sanllehí Amics dels Infants del Marroc
Josefina Soler Microcrèdits Solidaris per Àfrica
Maria Teresa Mattes Mans Unides
Maruja Rambla Representant de l’Associació ALBA i de Tot per Terrassa
Bartolomé Agudo Secretari
Salvador Piqueras Solidaritat i Cooperació

Excusats
Francisco Utrera INSOC
Cristina Gutiérrez Representant del Grup Municipal de Ciutadans
Susanna Oliver Fundació World Vision

1) Aprovació de l’acta de la sessió del 20 de maig de 2022 (2/2022).

S'aprova sense modificacions.

2) Informació sobre l’estat d’elaboració i aprovació del Pla Director.

Es comunica que el dia 3 de novembre es convoca una sessió extraordinària del plenari per fer retorn
del document final del Pla Director 2022/2030 que es preveu aprovar al Ple de Novembre. 

Les claus del nou pla estan en potenciar una política publica municipal de cooperació enxarxada amb
el teixit associatiu, la estructura municipal i actors de la ciutat que són estratègics i que han de sumar
en la aposta per una cooperació transformadora i municipalista 

Es planteja un pla dinàmic que necessàriament s’ha d’avaluar durant la seva execució per ajustar-se a
una realitat canviant i que varia dia a dia.

També  s’estableix la  necessitat  de que anualment  cal  elaborar  un  pla  d’actuació  amb indicadors
específics per poder avaluar l’assoliment dels objectius a curt termini.  

El procediment per la seva aprovació ha de finalitzar al ple de novembre.
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3) Mostra de materials audiovisuals i de difusió.

En els darrers mesos s’ha elaborat material comunicatiu per donar a conèixer la tasca que es fa des
de Terrassa en l’àmbit de la cooperació internacional.

Es tracta d’una pàgina web a on es poden trobar bona part de les entitats que hi ha actives a la
ciutat:

entitatscooperacio.terrassa.cat

També  d’una  sèrie  de  vídeos  animats  que  expliquen  les  diferents  accions  que es  fan des  de  la
regidoria: els projectes de cooperació, l’ajuda humanitària, l’educació per a la ciutadania global i el
consell municipal de cooperació.

Aquests es difondran a través de les xarxes de l’Ajuntament. Concretament són 4 que mostren les
línies  de  treball  de  la  regidoria:  un  d’educació  per  a  la  ciutadania  global,  un  dels  projectes  de
cooperació, un de l’ajuda humanitària i un del consell municipal de solidaritat.

4) Informació  sobre  les  accions  realitzades  a  la  convocatòria  d’ajuda  humanitària
2022.

Es fa un repàs de les subvencions atorgades en el marc de la convocatòria d’ajuda humanitària:

 ACNUR-AGENCIA DE ONU PER REFUGIATS: “PROTECCIÓ I AJUDA D'EMERGÈNCIA PER A LA
POBLACIÓ REFUGIADA A CAUSA DEL CONFLICTE A UCRAÏNA” – 12.000 Euros

 TERRASSA  AJUDA  NENS  D'UCRAINA:  «PROJECTE  D’AJUDA  ALIMENTÀRIA  PER  FAMÍLIES
DESPLAÇADES DE LA GUERRA A UCRAÏNA, A LA CIUTAT DE NIKOPOL» - 10.000 Euros

  FARMAMUNDI:  “Intervención  de Emergencia  para  la  atención  de mujeres y menores  en
situación de mayor vulnerabilidad afectadas por la guerra en Ucrania. ” - 12.000 Euros 

 CREU ROJA: “ENVÍO DE ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD A UCRANIA PARA LA 
COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN UCRANIANA AFECTADA” – 
12.000 Euros 

En total 46.000 Euros dels 75.000 amb què es va obrir la convocatòria.

5) Informacions diverses, precs i preguntes.

Actualment s’està elaborant el programa del Mes de la Pau, que enguany se celebrarà des de mitjans
de novembre fins al Nadal.  Com en altres edicions es treballa aquest cicle conjuntament amb les
biblioteques de la ciutat. Està previst que es realitzi un concurs de dibuix adreçat a infants, diverses
exposicions, conta contes i altres activitats encara per tancar.

I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 14:20 hores.
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