ACTA DEL CONSELL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL
Identificació de la sessió
Data: 19 de febrer de 2018
Caràcter: ordinària
Horari: de 20.30 a 22.25 hores
Lloc: sala de juntes del Centre Cívic
Hi assisteixen
Sr. Paco Márquez Carvajal, que presideix.
Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda, representant del PSC.
Sra. Teresa Verdaguer i Massó, representant d'ERC.
Sr. Sergio Giménez Piñero, representant de JxM.
Sr. Joan Bigas Güell, representant d’ICV.
Sr. Lino Cantero Moreno, representant d’EUiA.
Sr. Joaquim Aubanell Serra, representant de Mans Unides.
Sr. Josep Gelpí i Castellà, representant Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara.
Sra. Maria Arigós i Bosch, representant d’Amics de Cárdenas.
Sr. Jordi Bayarri i Poch, representant de Justícia Pau.
Sr. Jamal Ahbouch, representant de l’Associació d’Immigrants de Malgrat.
Sra. Núria Tomàs Beltran, representant de Malgrat Acull.
Sr. Lluís Ferrer Guix, representant de Creu Roja.
Sr. Kareba, representant del Rovell.
Sra. Maria Victoria Cedro Barrionuevo, auxiliar tècnica Solidaritat.
Sr. Àngel del Rey Morris, que actua com a secretari.

No assisteixen, excusant la seva absència
Sr. Jofre Serret Ballart, regidor d’Acció Social.
Sr. Lluís Andreu Espinós Blanch, representant del PdeCat.
Sra. Olga Muñoz Lojo, representant del PPC.
Sra. Maria Gelpí i Moya, representant de la CUP.
Sr. Salvador Gras i Cabutí, representant de Caritas.

Ordre del dia

1. Acta de la sessió anterior del Consell, de data 11.12.2017.
2. Situació de les subvencions 2017.
3. Presentació de proposta d’Estatuts del Consell de Solidaritat.
4. Presentació de proposta formativa entitats socials.
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5. Presentació d’activitats a realitzar durant les jornades de refugiades i desplaçades.
6. Presentació accions conjuntes Regidoria Solidaritat i Cooperació i Regidoria
Igualtat.
7. Informació sobre Cardenas, Nicaragua.
8. Torn obert de paraula.

Desenvolupament de la sessió
1. Acta de la sessió anterior del Consell, de data 11.12.2017.
La Sra. Verdaguer comenta que a la relació d’assistents apareix la Sra. Montserrat
Colomer i hauria de ser Mn. Salvador Gras Cabutí, que és qui va assistir.
La Sra. Tomàs comenta que el nom complert del representant de Malgrat Acull és
Joaquim Albert Roig.
Els membres prenen raó d’aquests canvis que es transcriuran correctament a l’acta del
dia 11.12.2017.

2.

Situació de les subvencions 2017.

La Sra. Cedro informa que:
Finalment s’ha subvencionat amb un total de:
-

2.500€ agenda llatinoamericana/Fons Català de Cooperació
266,55€ activitat agenda llatinoamericana

Projecte de cooperació al desenvolupament:
-

-

7.500€ “Projecte de la Caravana 2018 d’Ajut Humanitari per als Refugiats Sahrauís
en els Campaments de Tindouf, Algèria”.
Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara (ASMS).
A més a més el projecte presentat per Malgrat Acull no es va considerar perquè es
va desestimar desde Intervenció Econòmica.

3. Presentació de proposta d’Estatuts del Consell de Solidaritat.
La Sra. Cedro manifesta que ha tingut reunió amb les tècniques de Solidaritat i
Cooperació dels municipis de Calella i de l’Hospitalet de Llobregat.
Conclusions sobre els Estatuts de Malgrat de Mar després de fer un anàlisi exhaustiu:
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-

-

Modificar el llenguatge dels Estatuts. Hi ha expressions com “desenvolupament
dels països i pobles del tercer món" que seria bo modificar (Primer).
Modificar llenguatge sexista.
Actualització de dades del Consell. Deixar-ho més obert. Es vol intentar aconseguir
el 0,7%.(Segon).
Modificar les funcions del Consell (Art. 2).
Decidir quines associacions participen: registre municipal o un altre? (Art. 3):
registre de la generalitat, municipal, nacional, etc.
Deixar clar quins són els òrgans i les funcions. Principalment: regidor/a
(president/a), secretari/a, tècnic/a, representants grups polítics, representants
d’associacions. També figura de vici-president/a (Art. 5). Pensar en suplents.
Calendari de reunions: tres o quatre? (Art. 7).
Valoració del funcionament de forma pública. Seria convenient penjar els estatuts i
altra informació del Consell de Solidaritat per mostrar transparència (Art. 10).

Altres conclusions sobre Calella i L’Hospitalet:
-

-

-

-

-

A Calella també s’inclouen les participacions a títol individual, ja que es fomenta
d’aquesta forma la participació de la ciutadania. Es necessari que no entri en
contradicció amb els Estatuts.
La participació de les associacions sempre es deixa de forma molt flexible.
Es reuneixen 4 cops a l’any:
Gener: avaluació de l’any anterior i preparació per a l’inici de l’any en curs:
activitats a desenvolupar durant l’any.
Abril: preparació d’activitats de Maig i informació.
Setembre: preparació activitats.
Novembre: preparació activitats i avaluació del curs.
A Calella hi ha estipulats 4 activitats (es podria plantejar Malgrat de Mar?):
Desembre/Gener alguna activitat per Nadal i Festes.
Maig: Quinzena Solidària amb sensibilització i activitats diverses.
Setembre: Fira de Calella amb stands de les associacions.
Novembre: Tallers a 2º ESO a les Escoles i exposicions de les entitats.
D’altra banda es reuneixen un equip determinat de persones per fer front a
l’organització de les activitats, per coses més pràctiques: redacció de manifests,
disseny de tallers a les escoles.
En el cas de l’Hospitalet es treballen diverses accions durant tot l’any en
concertació amb associacions, administracions públiques i educació o salut o
igualtat.
Caràcter vinculant o consultiu del Consell:

En els dos ajuntaments el que millor funciona és la flexibilitat i la pràctica del Consell.
Hi ha uns estatuts però van fent segons les necessitats.
Sobre la valoració dels projectes i adjudicació de subvencions, la primera valoració la
fa la persona tècnica amb una baremació que ja està estipulada en les bases de la
convocatòria de les subvencions de Solidaritat i Cooperació. Una vegada es fa
aquesta adjudicació, es presenta al Consell de Solidaritat i s’acaba de definir el procés:
es pregunta per la puntuació obtinguda a partir d’un formulari estipulat: una sol·licitud
de descripció del projecte.
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Per altra banda és molt important en els dos ajuntaments la dinamització que fan les
associacions al municipi i el treball de sensibilització que promouen. També es parlarà
amb el Consell Comarcal del Maresme (19 de Març).

4. Presentació de proposta formativa entitats socials.
La Sra. Cedro manifesta que es va posar en contacte amb les entitats socials per fer
una proposta de formació junt amb la Regidoria d’Igualtat.
Formacions orientades a la pràctica:
1. Documentació necessària per accedir a les subvencions de l’Ajuntament de
Malgrat de Mar: documentació administrativa i accés per internet.
2. Descripció de projectes: s’orientarà la formació sobre tot per poder realitzar des del
Consell de Solidaritat la baremació dels projectes i com es lliura una formulació
d’un projecte.
Consistirà en dues jornades: entre setmana (dos o tres dies, de 1:30hs de duració) o
bé un dissabte al de matí (4-5 hs). En principi es preveu que es realitzarà entre el 9
d’abril i el 21 d’abril aproximadament. Seria molt adient fer-la el 21 que coincideix amb
jornades MalgrART.

5. Presentació d’activitats a realitzar durant les jornades de refugiades i
desplaçades.
La Sra. Cedro i el Sr. Márquez comenten que les jornades es realitzaran durant el mes
de maig, i que es vol comptar amb la participació de totes les entitats del municipi de
Malgrat de Mar i després amb altres associacions.
Les activitats seran les següents:
-

-

-

-

Malgrat Acull:
Obra de teatre: “Metge de Kumulunimbu” i “Metge de Lamedusa”
Exposició Itinerant “Vidas Migrantes” i “Open Cultural Center”
Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara (ASMS):
La possible xerrada d'un profesor Sahrauí en una universitat de Madrid.
Presentació del Llibre: “Toda la Muerte para Dormir” de Jorge Molinero Huguet.
Open Arms (per concretar):
Exposició més un debat.
El Rovell possa a disposició el seu local per realitzar activitats.
Fundació FundiPau:
Exposició sobre armament i refugiades (conseqüències).
Associació AlterNativa:
Dues activitats sobre la temàtica i problemàtica de les indústries extractives amb
poblacions indígenes a Centre Amèrica.
Noves Tecnologies.
Experta en Drets Humans – Laura García (Metges del Món i CEAR):
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-

Activitats amb adolescents a les escoles sobre DDHH.
Activitat amb persones de l’Escola d’Adults sobre DDHH.
Living Peace (a concretar):
Experiències als Camps de Refugiats de Jordània.

Com estem promovent la participació i el treball conjunt entre la Regidoria de
Solidaritat i Igualtat, s’introduirà una activitat amb aquesta Regidoria:
-

Associació CEAR:
LGTBI i drets de les desplaçades o refugiades.
Associació AlterNativa:
Extractives i Salut i dones.

D’altra banda, des del Fons Català de Cooperació s’està promovent una iniciativa per
al mes de maig sobre Taula de Jornades sobre Gàmbia. En aquest sentit s’articularà
amb l’Ajuntament de Molins de Rei, Torrelles, Santa Coloma de Gramenet,
Cerdanyola, entre d’altres. Aquestes jornades giren en voltant a tres eixos:
-

Prevenció de la Mutilació Genital Femenina: Associació WASSU.
Residus i Medi Ambient: salubritat de mercats i platges.
Empoderament de les dones a través de les energies renovables: Associació
FANDEMA i M’BOLO.

Llavors es realitzarà per al mes de maig junt amb la Regidoria d’Igualtat una activitat
sobre PMGF amb WASSU que constarà d’un documental i una xerrada per a la
Jornada de Salut i Nutrició de la dona al mes de Maig.

6. Presentació accions conjuntes Regidoria Solidaritat i Cooperació i Regidoria
Igualtat.
La Sra. Cedro i el Sr. Márquez comenten quines seran les accions conjuntes que es
realitzaran:
-

Formació d’Associacionisme.
Dia internacional de la dona en nutrició i salut.
Jornades desplaçades i refugiades.

7. Informació sobre Cárdenas, Nicaragua.
La Sra. Cedro manifesta que s’han enviat correus electrònics a la municipalitat però no
que no han tingut resposta, i que en breu contactarà amb ells telefònicament.
El Sr. Márquez comenta que el passat dimecres assistí a una reunió al FCC en una
jornada de replantejament dels agermanaments amb poblacions de Nicaragua, ja que
és voluntat del govern municipal recuperar el contacte a nivell institucional amb la
municipalitat de Cárdenas. Així mateix, comenta que el proper dia 19/07/2018 hi haurà
el 2n Congrés d’agermanaments a Nicaragua, on hi haurà la representació del FCC,
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per tractar quina és la situació actual a Nicaragua, i debatre sobre la problemàtica
entre municipalitats governades pel Front Sandinista i partit Lliberal.
Aprofita per comunicar que la propera setmana té planificat un viatge a Mèxic, per
motius familiars, i que té previst poder desplaçar-se a Cárdenas per fer una visita
institucional a la municipalitat.
La Sra. Verdaguer i el Sr. Bigas se m’alegren molt d’aquesta decisió.

8. Torn obert de paraula.
El Sr. Bayarri comenta que el passat 15 de febrer va morir en Jaume Botey, un
referent ineludible en el món de la solidaritat catalana i el compromís social des de
múltiples espais i plataformes, i que estaria bé que des del Consell es fes una nota de
condol.
El Sr. Márquez respon que ho comentarà a Premsa per fer una notícia.
El Sr. Bayarri comenta que a rel de les notícies d’Intermon Oxfam que corren arreu del
món, també des del Consell s’hauria de fer una mostra de suport envers la tasca que
van els voluntaris de les ONGs, ja que s’han pogut veure afectats per aquestes
notícies.
La Sra. Tomàs creu necessari empoderar el consell, de manera que pugui continuar
treballant governi qui governi.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.
Vist i plau

Àngel del Rey Morris
Secretari

Paco Márquez Carvajal
President
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