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ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I 
COOPERACIÓ INTERNACIONAL 
 
 
Sessió  4/2020 
 
Sessió ordinària. Dimecres 16 de desembre de 2020.  A les 13 hores mitjançant la 
plataforma TEAMS. 
 
Assistents: 
Teresa Ciurana    Regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional 
Maruja Rambla    Representant del Grup Municipal de Tot X Terrassa 
Alex Pérez      Representant del Grup Municipal del PSC  
Màrius Massallé    Representant del Grup Municipal d’ERC-MES 
Marta Sánchez    Representant del Grup Municipal de Junts X Terrassa 
Ramon Francolí    Fundació Educació Solidària 
Alba Rodríguez    Jambakasala Associació 
Armand Valera    Ocularis 
Lydia González    Consorci Sanitari de Terrassa 
Sebastià Miralda   Amics d’en Ferran 
Bartolomé Agudo    Secretari del Consell 
Isabel Rodríguez   Solidaritat i Cooperació 
Salvador Piqueras   Solidaritat i Cooperació 
 
Excusats 
Pep Aced    EDFON 
 
Absents 
Famissa Diakite    Associació Demé 
Rafael Jariod    CCONG 
Patricio Cervilla    Representant del Grup Municipal de Ciutadans 
Xavi Mas    Nens de la Llauna 

 
 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió del 21 d'octubre de 2020 (3/2020). 

 
S'aprova sense modificacions. 
 

2. Estat d’execució del pressupost 2020 i pressupost per al 2021. 
 
Pel que fa a l’execució de pressupost 2020 s'explica que s'ha arribat a executar el 95,52% del 
pressupost, que era de 569.850 euros. Així que, tot  i les circumstancies actuals i les dificultats que 
implica la limitació de les activitats gairebé la totalitat dels recursos  destinats a cooperació 
internacional s’han invertit amb aquesta finalitat en el curs de l’any.  
 
Les partides més importants són les destinades a subvencions de projectes de cooperació de les 
entitats de la ciutat, a ajuda humanitària i actuacions d’emergència. Aquest any, lògicament, hi ha 
hagut una clara disminució dels recursos destinats a accions de sensibilització, educació per al 
desenvolupament  
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i acollida.  
 
Les despeses per temàtiques queden de la següent manera: 
 
Activitats de sensibilització i acollida    66.106,64 € 
 
Aportació a altres organismes supramunicipals   8.218,00 € 
 
Ajuda humanitària      70.000,00 € 
 
Projectes de cooperació promoguts per entitats ciutadanes 400.000,00 € 
 
 
TOTAL despesa      544.324,64 € 
 
 
La regidora explica que pel que fa al 2021, s'està treballant políticament per tancar la proposta i hi ha 
el compromís de mantenir l’1% dels ingressos ordinaris de l’ajuntament per a cooperació internacional 
per al desenvolupament 
 
Tot i això encara no es poden concretar la xifra exacta que encara estan pendent de tancament. 
 

3. Proposta de calendari de reunions per a l’any 2021. 
 
Es presenta la següent proposta de calendari per a l'any 2021. Es tracta de les reunions ordinàries, ja 
que es podria afegir alguna més com a conseqüència del procés del Pla Director. 
 

DATA HORA REUNIÓ TEMES 

3 de febrer 18h Plenari del Consell 
Tancament curs 2020. 
Calendari i pressupost 2021 

10 de març 13h Comissió Permanent 
Debat i acceptació dels 
projectes 2021 

14 d’abril 13h Comissió Permanent 
Proposta distribució fons 
projectes 2021 

28 d’abril 18h Plenari del Consell 
Proposta distribució fons 
projectes 2021 

20 d’octubre 13h Comissió Permanent 
Balanç del primer semestre de 
l’any, activitats per al programa 
d’octubre-desembre 

15 de desembre 13h Comissió Permanent 
Tancament de curs. Calendari i 
Pressupost 2022 
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4) Informació sobre la renovació de les persones membres de la Comissió Permanent. 
 
En ser la darrera reunió de la Permanent del curs, cal renovar a quatre membres representants 
d’entitats a la permanent. Les noves persones membres seran escollides en el proper Plenari. 
 
Les entitats que han complert el seu cicle de dos anys a la Permanent són: 
 

• Consorci Sanitari de Terrassa  
• Ocularis  
• Jambakasala  
• Nens de la Llauna  

 
Continuaran un any més: 
 

• CCONG 
• Edfon 
• Demé 
• Amics d'en Ferran 

 
La regidora agraeix la feina feta durant aquests dos anys i la implicació. 
 
En Ramon Francolí demana si seria possible poder oferir aquests llocs a la Permanent a les entitats 
que no hi ha passat mai, mirant l'històric d'altres anys. 
  
5) Informacions diverses, precs i preguntes. 
 
Formacions  per a entitats: 
 
Durant els darres mesos s'han proposat a les entitats de cooperació diverses formacions adreçades a 
facilitar la tasca que feu en aquesta situació actual. En primer lloc es va fer una formació sobre com 
complir amb la necessària transparència a les nostres entitats. Va ser una sessió en que van participar 
una quinzena d’entitats. 
 
Posteriorment s'ha proposat un cicle de tallers. Algunes accions s'han hagut de reprogramar per 
manca d’inscripcions i per tant es desenvoluparan durant el mesos de gener i febrer; els tallers són: 

• Taller "L'impacte de la Covid-19 a les entitats de solidaritat i cooperació" – reprogramada. 

Contingut: Anàlisi del nou context generat per la covid-19 i impacte en l'àmbit social, econòmic i 
organitzatiu de les entitats. 

• Taller "Iniciació a la dinamització de reunions en línia" - dijous 10/12 de 18 a 20h 

Contingut: característiques i trampes de l'entorn digital, bones pràctiques, la funció de dinamització i 
relatoria, eines digitals: plataformes, murs compartits i altres eines 

• Taller "Estratègies creatives en el nou context" - reprogramada 

Contingut: explorar estratègies creatives de resposta als reptes que el nou context planteja a les 
entitats de cooperació i solidaritat 
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• Taller "Aprofundint en la dinamització de reunions en línia (II)" dijous 17/12 de 18 a 20h 

Contingut: elements a tenir en compte en el disseny de metodologies participatives, adaptació de 
tècniques a l'entorn digital, estratègies per promoure la participació digital (plataformes 
col·laboratives) 
 
L'Armand Valera demana si les formacions que ja s'han realitzat estan gravades, per poder-les 
aprofitar. La resposta és que sí i que properament es penjaran en un repositori per què tothomo hi 
pugui accedir. 
 
En aquest sentit en Ramon Francolí diu que seria positiu tenir una mena de banc de recursos per 
poder-ho penjar tot. La resposta és que aquest espai ja existeix a la web municipal i que ara 
s'actualitzarà amb noves informacions. 
 
 
Activitat de Ciutats Defensores dels Drets Humans per al dia 10 de desembre (Dia dels DDHH) 

El dia  10 de desembre va ser el Dia dels Drets Humans i per commemorar-lo es va organitzar una 
trobada  d’alumnes de secundària amb la Karla Avelar, defensora salvadorenca dels drets de les 
persones LGTBI que es troba actualment refugiada a Suïssa. 

Aquesta activitat estava emmarcada en el projecte "Ciutats Defensores dels Drets Humans", que cada 
any portava a la nostra ciutat a activistes que donaven a conèixer la tasca que realitzen als seus llocs 
d'origen. Van participar alumnes de dos centres de secundària de Terrassa. 

Convocatòries subvencions 
 
Pel que fa a les línies de subvenció de cooperació internacional, es mantindran les tres mateixes dels 
darrers anys tot i que encara no s'han tancat les partides econòmiques, que estan relacionades amb 
l’aprovació del pressupost. 
 

� Subvencions per a activitats de sensibilització i acollida 
� Projectes de cooperació al desenvolupament 
� Projectes d'ajuda humanitària 
 

La convocatòria encara està pendent de tancar és possible que es publiqui al gener, com ja és 
habitual. 
 
La Maruja Rambla pregunta si la importància de les activitats de sensibilització, que tenien un pes 
específic en les valoracions de les sol·licituds de subvencions per a projectes, es mantindrà igual. 
S'explica que caldrà tenir en compte que moltes entitats no han pogut dur-ne a terme i que caldrà fer 
una mirada tan excepcional com l'època que s'està vivint.  
 
Màrius Massallé explica que la Fundació Torre del Palau havia previst una sèrie de conferències 
presencials que finalment han hagut de ser telemàtiques. El resultat ha quedat gravat, un fet que 
també és positiu per poder-les utilitzar en el futur. 

 
Pla Director 
 

El Miquel Carrillo, que és el consultor que ja va presentar al darrer plenari el calendari d'activitats en 
relació al pla director, ja ha realitzat un parell de reunions amb entitats per a l'avaluació del Pla 2014-
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2020. Aquestes trobades són bàsiques per conèixer els punts forts i els febles del document, i això 
servirà també d'informació força útil per al desenvolupament de la propera fase, que ja serà la 
redacció del nou pla director.  

Ramon Francolí explica que algunes de les qüestions que s'han plantejat en aquestes sessions són 
potser complicades de respondre pel detall que es demana de coneixement de les accions del Pla 
Director. Tot i això, es comenta que s'ha volgut realitzar un exercici més exhaustiu per què aquelles 
persones que puguin donar resposta a aquestes qüestions puguin desenvolupar-les. 

 

 
Subvencions ajuda humanitària 
 
Aquest darrer mes s'han gestionat les darreres subvencions d’ajuda humanitària que han estat:  
 

• 3.000€ a l’entitat World Vision pel conflicte a Nagorno Karabaj, una part d’Armènia 

que fa frontera amb Azerbaijan i que ja ha causat centenars de morts, que inclouen població 

civil i infants. 70.000 persones han estat desplaçades, augmentant-ne la vulnerabilitat davant 

malalties. World Vision, que treballa des de 1988 a Armènia, ha començat a atendre les 

famílies que han arribat a territoris fronterers a Nagorno Karabaj, zones muntanyoses que 

estan patint força fred. S'està lliurant ajut d’emergència, que inclou aliments, kits d’higiene 

bàsica i mantes. 

  

• 3.000€ a l’entitat Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) per a la situació a Hondures 
a causa de la catástrofe climática.  A rel de la depressió tropical Eta va provocar a 

principis de novembre destrucció a 6 països de Centreamèrica: Nicaragua, Hondures, Panamà, 

Guatemala, Costa Rica i El Salvador. Dues setmanes després de l'arribada d'Eta, l'huracà Iota, 

de categoria 5, colpeja a una Centreamèrica devastada per l’Eta. Aquest huracà ha deixat 1.8 

milions de damnificats a la regió d’Hondures, 2.700 famílies sense llar, 38 morts i 740 

comunitats afectades en 155 dels 298 municipis del país. Les autoritats hondurenyes han 

confirmat que la majoria de persones van perdre la vida en esfondraments de terra o ofegats 

per la crescuda de rius. La majoria eren nens i adolescents. A la població de la Venta NPH 

té la llar per a nens vulnerables de  Hondures, acull a 406 nens i joves orfes, abandonats o 

procedents d'altres situacions d'alt risc. La primera fase de la intervenció preveu enviar una 

brigada de professionals de la salut per a atendre les famílies que viuen en els refugis 

administrats pel govern en la zona nord del país, la zona més afectada per les inundacions. A 

la segona fase es brindarà ajuda a les persones que formen part de la comunitat de NPH. 

L’ajut s’ha destinat a l'adquisició d’aliments, kits d’higiene i de protecció, medicaments i 

subministraments mèdics per a les famílies damnificades.  

 
 
 
 
I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 14:00 hores. 


