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ACTA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL 
 
Sessió  2/2022 
 
Sessió ordinària. Dimecres, 25 de maig de 2022.  A les 17 hores a la Sala d’Actes de la 
Masia Freixa 
 
Persones assistents 
 
Teresa Ciurana   Regidora de Solidaritat i Cooperació  

Maruja Rambla  Grup Municipal de TotxTerrassa 
  Fundació Torre del Palau 
Lourdes Nichele  Amics de Fundase 
Lluís Puig  Associació ALBA 
Famissa Diakite  Associació Demé 
Josefina Soler   Microcrèdits Solidaris per Àfrica 
Cesc Cabezas  Sindicalistes Solidaris 
Loli Párraga  Grup de Solidaritat Oscar Romero 
Magda Agustí   
Jaume Farrés  Oberts al Món 
Francesc Torras   
Daniel Palet   
Sebastià Miralda  Amics d’en Ferran 
Armand Valera  Ocularis Associació 
Ramon Francolí  Fundació Educació Solidària 
Josep Sanllehí  Amics dels Infants del Marroc 
Alma Millán  EDFON 
Lluís Tarazon  Bosco Global 
Isabel Nos  Solidaritat tens Nom de Dona 
Rosa Sanz  Associació Coordinadora d’Ajuda Unida 
Mercè Ullés  Fund. Ramon Martí Bonet 
Conxita Muñoz   
Ndiame Thiam  Ass. Thiol-AK-Mbatar 
Bartolomé Agudo  Secretari del Consell 
 
Excusats 
 
Rafael Jariod  CCONG 
Francisco Utrera  INSOC - CEG 
Lara Fita  Fundación Vicente Ferrer 
Teresa Mattes  Mans Unides 
Cristina Gutiérrez  Grup Municipal de Ciutadans 
Xavier Mas  Nens de la Llauna 
Marta Sánchez  Grup Municipal de JuntsXTerrassa 
Susanna Oliver  Fundació World Vision 
Lydia González  Consorci Sanitari Terrassa i Església Evangèlica Unida de 
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Terrassa 

Màrius Massallé  Grup Municipal d’ERC-MES i Fundació Torre del Palau 
Àlex Pérez  Grup Municipal del PSC 
 

 
0)   Presentació del llibre «Impacto del Covid-19 en la region Andina» a càrrec de 
Nuria Pelay de Sindicalistes Solidaris 
 
 
1) Aprovació de l’acta de la sessió del 2 de febrer de 2022 (1/2022). 
 
No hi ha esmenes. 
 
 
2) Proposta de distribució de fons per als projectes de cooperació al 
desenvolupament segons la valoració inicial aprovada per la comissió permanent del 
consell de solidaritat 
 
Es presenten els resultats finals de les avaluacions fetes amb la proposta d’atorgament de les 
subvencions per als projectes de cooperació al desenvolupament que es van aprovar per unanimitat a 
la comissió permanent del passat dia 20 de maig. 
 
S’agraeixi l’esforç de les entitats en una situació com l’actual, amb totes les dificultats i en un marc tan 
complicat, es valora la voluntat de seguir treballant i tenir una mirada global que fa possible tirar 
endavant fent projectes de cooperació internacional.  
 
També es reconeix als membres de la permanent la bona tasca feta pel que fa a les avaluacions, 
especialment enguany amb els terminis tan justos amb els que s’ha treballat. 
  
Es recorda que aquesta és una convocatèria de concurrència competitiva i això implica que alguns 
dels projectes no obtenen una puntuació prou alta per obtenir subvencions. 
 
Aquest 2022 de les 28 propostes a valorar, cap ha presentat renuncia. A l’any 2020 en van renunciar 
dos projectes. 
 
Finalment pel que fa a les valoracions dels projectes, un total de 3 no han assolit la puntuació mínima 
exigida en l’apartat 3 de la fitxa d’avaluació, la que correspon a la valoració de promotors del projecte. 
Es tracta de l’apartat on es valora el nivell d’implantació a la ciutat i les accions d’educació per al 
desenvolupament i sensibilització que s’han dut a terme a la ciutat durant l’any passat, en aquest cas 
el 2021. De totes formes aquests tres projectes també han obtingut una puntuació global baixa, de 
forma que igualment queden exclosos dels 22 projectes subvencionats. 
 
Les altres 3 iniciatives que han quedat fora de les subvencionades són les que, no havent estat 
eliminades per la raó exposada anteriorment, tenen puntuacions més baixes en el global de 
l’avaluació. 
 
Així, el resultat final és de 22 projectes subvencionats, dels quals 11 han obtingut el 100% de la 
quantitat sol·licitada.  
 
En aquest sentit cal recordar que si bé el límit de la convocatòria estava establert en 20.000 euros de 
petició, hi ha la possibilitat de demanar-ne fins a 30.000 sempre que es pogui demostrar que el 
projecte era prioritari per a la cooperació terrassenca o el projecte es lideri per més d’una entitat que 
treballa en cooperació a la ciutat.  
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El projectes que compleixen alguna d’aquestes condicions, un cop valorats els esmentats criteris en 
base a l’exposat per les diferents entitats en la memòria del projecte, són: 
 
- Inserció juvenil a barris vulnerables de Dakar i en la seva perifèria, al Senegal. (2a etapa), 
- Increment de les capacitats formatives dels professionals del sistema public de Salut a l’Africa 
Occidental. 
- Formació a dones i joves en situació de vulnerabilitat a zones rurals de El Guapotal (Nicaragua) 
- Apoderament de les dones sindicalistes al Marroc (regió de Tanger/Tetouan) 
 
Pel que fa a les valoracions, s’observa un criteri força uniforme en la gran totalitat d’elles. Sobre els 
comentaris sorgits de les avaluacions, es destaquen en general els següents que poden servir per 
millorar futurs projectes: 

� En general falta informació sobre el canvi de moneda en els pressupostos detallats. 

� No sempre s’adjunten cartes o documentació actualitzada i clara de suport de les autoritats 
locals. 

� Es necessari adjuntar més informació sobre el tercer avaluador i la seva implicació 

� Respecte a anys anteriors ha millorat la descripció de les accions de promoció del projecte a 
Terrassa...tot i que encara hi ha marge de millora. 

� Poc detall de les accions desenvolupades a la ciutat, especialment el darrer any, caldrà 
millorar aquest aspecte. 

El projecte més dotat econòmicament ha estat el de la Fundació Educació Solidaria i Amics d’en 
Ferran “Projecte d'inserció juvenil a barris vulnerables de Dakar i en la seva perifèria, al Senegal. (2a 
etapa)” amb 28,846 Euros, que com ja sabeu ha estat promogut per dues entitats. Això fa que la seva 
puntuació resultant sigui multiplicada per 1’5. 
 
Pel que fa a la distribució territorial i sectorial dels 22 projectes aquí explicats veiem el següent: 
 
CONTINENTS: 6 a Amèrica Central i del Sud, 15 a l’Àfrica i 1 Asia 
 
PAÏSOS:  Guatemala, Burkina Faso, Senegal, Gàmbia ,Bolívia, Ghana ,Haití ,Marroc, Txad, Togo, 
Nicaragua, Mali i Nepal. 
 
SECTORS: Majoritàriament a l’educació i salut,  també a Drets socials i laborals, especialment pel que 
fa drets de les dones. Ens molts projectes es creuen diversos eixos pel que fa a la 
intervenció....Educació i drets de les dones, o Salut i Educació. 
 
S’adjunta un document annex amb les valoracions i la distribució. 
 
Es vota la proposta amb el resultat de tots els vots a favor. S’aprova doncs per unanimitat. Així, la 
proposta es portarà al Ple de l’Ajuntament de Terrassa que serà qui haurà de fer l’aprovació de les 
subvencions. 
 
 
3) Informació sobre les subvencions per a activitats de sensibilització i  acollida de 
la convocatoria 2021 
 
En total s’hi dediquen a aquestes sol·licituds un total de 40.000 euros i per tant des del servei hem de 
fer distribució que doni resposta a totes les propostes presentades per les entitats. 
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En aquest sentit es dona prioritat a l’hora de concedir els imports aquelles activitats destinades a 
l’educació per al desenvolupament (tallers, projeccions, exposicions, conferències...) per sobre d’altres 
accions de caire més recaptatori. 
 
Enguany, a causa de temes administratius, encara no s’ha tancat la proposta de distribució. Es 
comunica que en els propers dies es farà arribar el llistat amb aquestes subvencions. 
 
 
4) Informacions diverses, precs i preguntes. 
 

� S’arriba ja al final del procés de treball que acaba amb la proposta del nou Pla director de 
cooperació per al desenvolupament 2022/2030 en que les entitats han pogut participar. 
Properament es convocarà una reunió extraordinària per compartir la proposta. 

 
� Maruja Rambla indica que és complicat fer activitats en els centres educatius ja que no troben 

disponibilitat per part de les escoles. La regidora explica i convida a les entitats a participar 
del Projecte Educatiu de Ciutat, que dona eines per poder interactuar amb els centres i 
elements per coordinar les accions. Loli Párraga, que és mestra, afegeix que una altra manera 
d’arribar al jovent és a través de fer accions a les biblioteques.   

 
 
I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 18:05 hores. 


