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

Sessió 3/2020
Sessió ordinària. Dimecres 21 d'octubre de 2020. A les 13 hores mitjançant la plataforma
TEAMS.
Assistents:
Teresa Ciurana
Maruja Rambla
Alex Pérez
Màrius Massallé
Marta Sánchez
Ramon Francolí
Xavi Mas
Armand Valera
Lydia González
Sebastià Miralda
Rafael Jariod
Bartolomé Agudo
Mercè Soler
Isabel Rodríguez
Salvador Piqueras

Regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional
Representant del Grup Municipal de Tot X Terrassa
Representant del Grup Municipal del PSC
Representant del Grup Municipal d’ERC-MES
Representant del Grup Municipal de Junts X Terrassa
Fundació Educació Solidària
Nens de la Llauna
Ocularis
Consorci Sanitari de Terrassa
Amics d’en Ferran
CCONG
Secretari del Consell
Dra. de Serveis de Polítiques d'Igualtat i Qualitat Democràtica
Solidaritat i Cooperació
Solidaritat i Cooperació

Absents
Pep Aced
Famissa Diakite
Patricio Cervilla
Alba Rodríguez

EDFON
Associació Demé
Representant del Grup Municipal de Ciutadans
Jambakasala Associació

Abans d'iniciar-se la sessió s'acorda avançar el punt 3 de l'ordre del dia a l'inici per què d'aquesta
manera els convidats Miquel Carrillo i Alexandra Plumed puguin abandonar el consell un cop exposada
la seva part.
1)

Aprovació de l’acta de la sessió del 9 de juliol de 2020 (2/2020).

S'aprova sense modificacions.

3)

Presentació del procés d’avaluació del Pla Director 2014-2020 per part del
consultor Miquel Carrillo i Alexandra Plumed.

S'informa de la posada en marxa del procés d'avaluació del Pla Director 2014-2020 com a treball previ
per a la diagnosi del proper Pla Director. Es procedeix a presentar el consultor escollit per a dur a
terme aquest encàrrec:
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Miquel Carrillo, consultor principal de ZIRI, és Enginyer Químic per l'Institut Químic de Sarrià,
postgrau en Gestió Ambiental de l'Empresa per la Universitat Pompeu Fabra, i Màster en Gestió
Pública i Desenvolupament Sostenible per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb més de 15 anys
d'experiència en projectes de cooperació.
Ha estat Coordinador d'Àrees de l'Assoc. Cat. d'Enginyeria sense Fronteres, i ha participat en la
identificació, execució i avaluació dels projectes de l'entitat, així com en assessories tècniques en
aigua i sanejament i energies renovables a Amèrica Llatina i l'Àfrica, i avaluacions externes. Ha
coordinat diverses publicacions sobre aigua, recursos naturals, cooperació i drets humans, havent
realitzat diferents documentals sobre temes de cooperació i desenvolupament. En l'actualitat és
consultor internacional en temes comunicació, fundraising i estratègies de cooperació i educació per al
desenvolupament, alhora que president de la Federació Espanyola d'Enginyeria Sense Fronteres.
Col·labora amb diferents mitjans de comunicació (Ara, El Periódico de Catalunya, Solidaris de
Catalunya Ràdio, Crític, ONGC, etc.).
Pel que fa a l'experiència en feines similars, ha realitzat el Pla Director de Cooperació d'Esplugues de
Llobregat, juntament amb l'avaluació de l'anterior pla, així com els de Vilanova i la Geltrú, Mataró o
Vic. A Sant Boi i El Prat de Llobregat, a banda de l'elaboració dels seus plans, assessora el respectius
governs municipals per al seu desplegament. També ha fet part de l’equip que ha dissenyat el Pla
Director a Barcelona per al conjunt de les seves polítiques internacionals, assumint la part de
polítiques de cooperació i justícia global, i en l’actualitat dirigeix el diagnòstic de les cooperacions
catalanes, per encàrrec de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Destacar, en la mateixa línia, les col·laboracions amb el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, en la campanya en curs per a la renovació del discurs en defensa de la cooperació
municipal i el combat contra els rumors contraris, en l'elaboració d'una guia per al desplegament
d'accions de cooperació tècnica als municipis i en la coordinació del seu proper Pla Estratègic.
En aquest punt s'inicia la intervenció de Miquel Carrillo que explica el pla de treball i el
desenvolupament previst. (S'adjunta presentació on es detallen les diferents fases).
Un cop acabada la presentació, Armand Valera d'Ocularis planteja dubtes sobre la temporalització de
la feina, ja que si ha d'incidir el resultat en les bases de les properes convocatòries de subvencions,
caldrà anar molt ràpid. En aquest aspecte s'informa que les convocatòries del 2021 es faran encara
amb els criteris establerts en el Pla Director 2014-2020.
L'Àlex Pérez del Grup Municipal del PSC mostra especial interès en el procés i demana que es
comparteixi la informació que es vagi generant en tot moment amb les persones membres del Consell.
Creu que és una bona oportunitat per adquirir coneixement sobre aquesta temàtica i també sobre les
particularitats de la cooperació terrassenca.
En Rafael Jariod de CCONG i la Maruja Rambla del Grup Municipal de TotxTerrassa s'interessen per la
línia que marcarà aquest nou pla, però aquest aspecte s'anirà definint conforme es vagi treballant
amb tots els actors.
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2)

Informació relacionada sobre
desenvolupades per la regidoria.

l’impacte

del

COVID-19

en

les

accions

Es comunica que es la convocatòria de subvencions per ajuda humanitària, dotada inicialment amb
50.000 euros, va ampliar-se en 20.000 euros més per fer front a accions sobrevingudes, especialment
per la pandèmia. Això ha permès donar suport a iniciatives que no s'haguessin pogut subvencionar de
cap altra manera.
El detall de les darreres aportacions realitzades en els darrers mesos es concreta, en primer lloc, amb
la subvenció de 12.000 euros a l'ACNUR, destinada a pal·liar la situació a Lesbos després de l'incendi
al camp de Moira. Aquests diners encara restaven de la dotació inicial a la convocatòria.
Amb els 20.000 euros aportats darrerament ja s'han subvencionat les següents iniciatives:
-

INSOC Guadalhorce: Ajuda d’emergencia per pal.liar els efectes del Covid a Riberalta (Bolivia)
4.000 €

-

Farmamundi, "Respuesta de emergencia para la población afectada por la catástrofe
humanitaria provocada por la pandemia por COVID 19 y agravada con la explosión del pasado
4 de Agosto en Beirut, Líbano" 5.000 Euros

-

World Vision, "Ajuda d’Emergència als Afectats per la COVID-19 al Departament de San
Marcos, Guatemala" 5.000 Euros

D'aquesta manera, fins a finals d'any encara resten pendents d’executar 6.000 € en aquesta
convocatòria.

4)

Informacions diverses, precs i preguntes.

Aquest apartat s'inicia fent un repàs a les activitats previstes per les entitats per a les properes dates.
Aquestes són les que comenten:
-

Amics de Fundase: Exposició a la BD6 i possible classe de zumba on line.

-

Torre del Palau/Ajuda als Estudiants del Tercer Mon: del 22/10 al 26/11 un programa
d’activitats que porta per títol “El futur que volem” i que està farcit de propostes vàries en
format de conferència. Es realitzarà a l'Arxiu Històric.

-

CC ONG Ayuda al Desarrollo ofereix el curs on line “Enfoque Basado en los Derechos
Humanos en los Programas y Proyectos de Desarrollo” al que es van inscriure 9 persones
membres d’entitats del Consell.

-

Dimarts 3de novembre, dins de la programació Terrassa Cooperativa, es projectarà “La justa
trama: el món és la xarxa que teixim”, un documental de Laszlo Topanich Films i
Contrast que ens porta de viatge al Brasil. Allà s’està portant a terme el procés d’economia
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solidària que està creant un sistema financer nou molt diferent al sistema tradicional. L’ha
produït l’entitat Garraf Coopera que vindrà a presentar-lo al Cinema Catalunya.

-

També dins del programa Terrassa Cooperativa està previst fer un itinerari de comerç just
centrat en el Cafè i el Cacau a càrrec d’Alternativa 3 i d’altres entitats.

Finalment es dona compte de quina és la situació gestió de les subvencions atorgades en les
convocatòries de projectes de cooperació i d'activitats de sensibilització:
Projectes de cooperació:
•
•
•
•
•
•
•

35 peticions
22 atorgades
11 denegades
2 renúncies
4 atorgaments del 100% de la petició
17 reformulades
1 pendent de la reformulació

Activitats de sensibilització:
•
•
•

27 peticions
9 reformulacions per adaptar-se a la situació actual
3 renúncies

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