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LF/ac
Exp.: 2020035172-C.13.040.049

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL
CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
DOCUMENT D’ACORDS

Data: 15 de juny de 2020
Hora: 17 hores
Lloc: format telemàtic
A les cinc de la tarda es va reunir el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de
Girona (CMSC) per celebrar una sessió ordinària, sota la presidència de la senyora
Núria Pi Mendez, regidora de Cooperació, i amb l’assistència dels vocals següents:
-

Sra. Dolors Serra Colom – Regidora de Guanyem Girona
Sr. Juan Antonio Balbín Valentí - Regidor del PSC-CP
Sra. Anabel Moya Gálvez – Regidora ERC-AM
Sra. Míriam Pujola Romero – Regidora Ciutadans – Partido de la ciudadania
(C’s)
Sra. Núria Cuadrat Pèlach – Representant de la COSCG – CeDRe
Sra. Raquel Sabater i Ten – Representant de la COSCG – F. Utopia del grup
Plataforma Educativa
Sr. Ferran Soler Vila – Representant de la COSCG – ACAPS
Sra. Anna Bonmatí Tomas - Representant del l COSCG - Àfrica Viva
Sra. Silvia Llach i Carles – Vicerectora de Territori i Compromís de la
Universitat de Girona
Sr. Marc Geronès – Cap de l’Àrea Drets Socials i Cooperació de l’Ajuntament
de Girona
Sra. Laura Fita Subirós – Tècnica de Cooperació de l’Ajuntament de Girona

També van assistir-hi:
-

Sra. Cristina Massó Riera – Tècnica de sensibilització de l’Ajuntament de
Girona que actua com a Secretària.

S’han excusat d’assistir-hi:
-

Sra. Marta Madrenas Mir – Alcaldessa de Girona (JXCAT-JUNTS)
Sra. Eva Palau Gil- Regidora d’Educació, Esports, Salut i Seguretat en el
treball (JXCAT-JUNTS).
Sr. Sebas Parra Nuño- Representant de la Guerrilla Comunicacional
Sra. Laura Fanals – Representant del Col·legi de periodistes de Girona
Sra. Olga Grueso - Representant de la COSCG- Dagua
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Abans d’entrar en el primer punt de l’ordre del dia de la sessió del Consell, la tècnica
Laura Fita, demana a tots els membres assistents si els hi sembla bé que gravem la
sessió per tal de poder fer la transcripció de l’acta posteriorment.
Tots els membres hi estan d’acord.
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
S’aprova per unanimitat l’acta de l’anterior reunió del Consell de Solidaritat i
Cooperació, de data 16 de desembre de 2019.

2. Convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació internacional i
d’educació pel desenvolupament i sensibilització. Comissió qualificadora.
Per part de la tècnica de Cooperació, s’informa que ja fa unes setmanes es van publicar
les convocatòries de subvencions tant per a projectes de cooperació internacional per
una banda, com d’educació pel desenvolupament i sensibilització, per altra.
El termini per a poder presentar el projectes acaba el proper dijous 18 de juny d’enguany.
Una de les consultes més habituals ha sigut en relació a la possibilitat d’executar els
projectes més enllà del 2020, ja que degut a la pandèmia de la COVID-19, el treball de
les entitats es veu molt afectat. Aquest tema es va traslladar i plantejar als superiors,
però ens van dir que no era possible, per tant la resposta que hem donat de manera
uniforme, és que els projectes presentats han d’estar previstos dins de l’any natural
(2020).
Una qüestió a part, és que posteriorment, justificant els motius i al·legant a
l’excepcionalitat de la situació, es pugui sol·licitar una pròrroga per executar part del
projecte a principis de 2021. Aquesta opció quan arribi el moment serà estudiada cas
per cas.
La tècnica de Cooperació i la Regidora Núria Pi, exposen la voluntat de crear una
comissió qualificadora per tal de valorar els projectes presentats, un cop s’acabi el
termini, i decidir quins són els projectes seleccionats. Tal i com està previst a les bases
de les convocatòries.
La Sra. Anna Bonmatí manifesta la seva conformitat en que es faci així. Ella mateixa i la
Sra. Núria Cuadrat, participaran com a representants del Consell en aquesta comissió,
juntament amb la Regidora Núria Pi, i les dues tècniques de la Unitat de Cooperació.
Una vegada hagi finalitzat el període de presentació de projectes, enviarem tots els
projectes rebuts, per tal que cadascuna pugui fer-ne un estudi previ.
Posteriorment, i depenent del volum del projectes rebuts, es decidirà un dia per tal de
reunir-nos i començar a decidir quins són els projectes seleccionats i elaborar l’informe
que posteriorment es presentarà al Consell.
Intentarem finalitzar el procés d’adjudicació de subvencions abans del mes d’agost.

APROVAT

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

DOC_ID: 9252388

Altres: Acta 15 de juny de 2020

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: GKRXP-DNJD7-WSXW1
Data d'emissió: 28 de septiembre de 2020 a les 11:50:58
Pàgina 3 de 7

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Regidora delegada de Drets Socials i Cooperació de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 28/09/2020
11:05

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 5447471 GKRXP-DNJD7-WSXW1 0F1A45ACB36031FB6EFEC039E38A183E9AFDD2A2) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

3. Pla de Sensibilització
La tècnica de sensibilització de la Unitat de Cooperació, Cristina Massó, presenta el
document de Pla de Sensibilització en el que s’ha estat treballant. A mode de resum el
document inclou:
o Secció revisió i avaluació interna activitats Unitat
o Consulta amb actors clau: entitats, Serveis Municipals, UdG i FCCD.
o Proposta i planificació del Pla:
 Enfoc EpD i Sensibilització
 Revisió d’activitats a continuar i presentació de noves iniciatives
 Cronograma
S’acorda enviar aquest document a tots els i les membres del Consell per tal que el
puguin llegir amb deteniment, i es demana que abans del dimecres 24 de juny de 2020,
es faci retorn de aportacions o observacions en relació al mateix.
Posteriorment es publicarà al web de Cooperació de l’Ajuntament de Girona.
4. Cicle de Cinema
La tècnica de sensibilització explica en relació al cicle de Cinema el següent:
Les 4 últimes sessions no s’han pogut fer (març, abril, maig i juny). La de juny no es
creia que era convenient organitzar-la amb el recent desconfinament.
Aquestes 4 sessions s’utilitzaran de cares al proper Cicle amb el contracte amb el
Truffaut d’octubre 2020-gener 2021.
Es va valorar, com a alternativa projectar-les per “Cinema a la Fresca” que organitza
l’àrea de Joventut de l’Ajuntament, però s’ha cancel·lat per les limitacions d’aforament.
De cares al següent Cicle volíem proposar avui, començar el procés d’escollir la
temàtica, la idea es fer procés consultiu de varis temes i després fer votacions i en la
línia de no treballar aïllats, és a dir que si algun tema ja sesta treballant no repetir-ho.
Proposem fer-ho en format de “google forms” i fer votacions i que altres entitats puguin
participar.
La Sra. Anna Bonmatí proposa obrir-ho a Joventut per exemple, així altres associacions
poden participar també del Cicle de Cinema, poden dir la seva i també veuríem què els
hi interessa.
La Sra. Núria Cuadrat, expressa que considera que estaria bé de buscar algun tema o
temes que englobin totes les campanyes de l’Ajuntament i de les entitats que hi
participen. Si s’ha de donar visibilitat té mes lògica englobar-ho tot en una sola temàtica
que anar parlant molts de temes diferents. Estaria bé potser agafar línies directrius que
ens ajudessin a focalitzar 2 o 3 temàtiques en les que treballar des de solidaritat i
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cooperació tant aquí com a fora i centrar les activitats que es facin en aquestes
temàtiques i així es més senzill i més fàcil, inclús a nivell de centres cívics també.
La Sra. Cristina Massó manifesta la seva conformitat en tant que li sembla interessant
fer campanya a nivell ciutat. Treballar de forma global seria un punt interessant cap a
on anar, i per tant mirar de treballar un o dos temes que encaixin amb les prioritats de
les entitats i altres serveis, i treballar-ho de forma conjunta.
Tothom hi està d’acord. Es seguirà el treball en aquesta línia exposada i amb la proposta
de passar un document compartit de “google forms” perquè tothom hi pugui participar.

5. Activitats de sensibilització: DENIP, Ciutats Defensores, visibilització
Agermanaments.
En relació al DENIP:
És difícil preveure aquest any com es podrà organitzar. Intentarem mantenir la part de
col·laboració amb estudiants de cicles formatius que van a fer les practiques a les
escoles, però la part mes d’activitats multitudinàries òbviament no ens arriscarem ni a
plantejar-ho. en aquesta línia hem intentat involucrar altres actors, volem contactar
altres associacions de la ciutat, sobretot les que treballen en centres educatius. Que es
pugui treballar des de Girona i també altres països, Guatemala, Senegal.. així generar
aquesta comunicació tan necessària.
Així plantejaríem activitats molt específiques als alumnes.
A mode de resum:
Es prioritzarà els següent cicles educatius: Infantil, Cicle Inicial, Cicle Mitjà, Cicle
Superior (si hi ha interès).
La campanya seguirà comptant amb dos components clau: 1) els tallers a les escoles,
2) activitat a desenvolupar pels centres, 3) acte de cloenda. S’intentarà mantenir els
taller presencials amb els estudiants de Cicles Formatius del IES Vallvera i IES Montilivi
perquè es creu que és el valor diferencial i afegit del projecte al basar-se en la
metodologia d’Aprenentatge i Servei.
Les activitats a fer per les escoles es presentaran mitjançant un breu vídeo animat,
sobretot per a clarificar la temàtica i la tasca a fer pels més petits.
L’intercanvi de les activitats, que treballaran en paral·lel les escoles de Girona i les dels
països on treballen les entitats, es realitzarà mitjançant la publicació a la pàgina web de
la campanya www.denip.cat.
En relació al Projecte de Ciutats Defensores dels Drets Humans:
L’edició de tardor (octubre) aquest any no es podrà fer de forma presencial. No veiem
prudent organitzar activitats presencial , i a més molts defensors i defensores potser
no podrien venir.
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S’està revistant el projecte per tenir un enfoc molt mes d’incidència política i
comunicació. Enlloc d’estar tan orientat al públic universitari (com altres anys) ens
centrarem més en incidència política i comunicació. De moment estem en procés de
reformulació del projecte. Ja us anirem informant, esta tardant una mica, perquè som
molts municipis els hi participem.
En relació a la visibilització dels Agermanaments amb la ciutat de Girona:
Hem creat una iniciativa de fer entrevistes a les entitats que tenen projectes a les ciutats
agermanades i s’han publicat al web de Cooperació de l’Ajuntament.
Volem començar amb la línia de tenir més notícies del que s’està fent en terreny i amb
la crisis del Covid-19, saber què està passant a Bluefields i Farsia. Vam fer les
entrevistes fa quasi dos mesos. Continuarem en aquesta línia de generar més contingut.
6. Concurs fotografia solidària
La convocatòria del Concurs fotografia solidària es publicarà a finals de mes, després
dels 20 dies hàbils de publicació de les bases. Intentar utilitzar la fotografia per publicitat
del següent Cicle de Cinema 2020-21 i altres accions de la Unitat de Cooperació.
7. Pàgina web. Butlletí.
Seguim treballant per actualitzar continguts del web de Cooperació, i estem treballant
per crear un Butlletí, encara no sabem si mensual, trimestral, de cares al mes de
setembre.
8. Situació a la ciutat de Girona arrel de la pandèmia del COVID-19.
La Sra Núria Cuadrat, comença exposant aquest punt.
Explica que es va demanar a la Coordinadora d’ONGs, que presentéssim aquest punt,
per la tristor i neguit per com s’estava comunicant tot el tema de la pandèmia durant
aquets mesos. També per com s’estaven destinat els diners durant i després de la
pandèmia, no a nivell municipal però, sinó a nivell estatal, però ens feia una mica de por
que aquest missatge acabés calant entre els nostres veïns i veïnes, arrel de la
mililtarització que ha comportat la situació del covid-19.
És per això que s’ha redactat un manifest en relació a la seguretat no militaritzada sinó
seguretat humana. Aquest parla d’habitatge, de salut d’educació. El teniu aquí si voleu
aprovar-lo.
La Sra Anna Bonmatí explica que aquesta és la idea, tal i com ha explicat la Núria
Cuadrat. Nosaltres som molt defensores de pau i sobretot teníem clar no ens semblava
bé el que estava passant, aquesta presència de militars en les rodes de premsa que
anaven sortint. A l’expojove de Barcelona encara hi ha estants de militars i aquest es un
tema que ens dol i ens cou.
La idea era que després que va sortir la despesa militar de l’estat espanyol té pendent
per aquets any, volíem dir que el problema el tenim amb un virus no amb qui ens vindrà
a envair. Teníem clar que com a gironins ho hem de demanar primer en àmbit local,
aquesta seguretat humana, i que la gent s’apuntés després per tal de fer de com una
taca d’oli. Volem fer-ho arribar a totes les ciutats on tenim representants (Coordinadora)
i per això volíem oferir a Girona ser l’abanderada amb la defensora de la seguretat
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humana. Penso que totes hi estaríem d’acord, es difícil no està d’acord amb els drets
humans, crec que és difícil no estar d’acord temes d’alimentació, d’educació...
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Si hi ha algun tema molt punyent, que faci que no es vulgui aprovar el manifest, podem
intentar redactar algun punt de manera diferent. No vols ser una eina en contra sinó al
contrari, apostem per això i volem fer aquesta reivindicació de manera conjunta.
Creiem que podem començar per Girona i anar-ho estenent a altres municipis gironins
com una taca d’oli. La proposta està llançada.
La Sra. Dolors Serra manifesta la seva conformitat.
La Sra. Núria Pi exposa que no l’ha pogut llegir en deteniment. Explica que el llegirà
quan acabem la reunió.
La Sra. Anna Bonmatí expressa que la idea és que quan més gruix polític es puguin
sumar millor. Vol ser el més inclusiva possible. Intentem fer una cosa de consens amb
un tema que hauria de ser de consens. És veritat que hem d’apretar una mica, ja que
no sempre va tot com ha d’anar, però no amb ànims de posar masses punts sobres les
“is”, sinó sumar entre tots.
La Sra. Anabel Moya Gálvez manifesta que després del Consell el mirarà amb
deteniment.
En el mateix sentit es manifesta el Sr. Juan Antonio Balbín Valentí.
La Sra. Míriam Pujola també manifesta que l’haurà de presentar al seu grup polític.
Així mateix la exposa que prefereix comentar-ho amb l’equip tècnic i seguir els seu
funcionament intern habitual.
Des de les entitats s’expressa la voluntat que sigui aprovat per el Ple de l’Ajuntament
abans del mes de setembre. Això significa que s’ha de presentar per l’últim Ple de juliol.
La Sra. Anna Bonmatí manifesta que la idea no és entrar-ho com a petició ciutadana ni
moció, no ens volem posar la medalla, sinó presentar-ho al Ple com a proposta del
Consell. Per això el redactat hauria de ser consensuat pel Consell municipal.
Es planteja la opció que algú del Consell no hi estigui d’acord.
La tècnica Laura Fita manifesta que ho consultarà, igual que el fet de tramitar aquest
manifest com a proposta del Consell.
(D’acord amb el Reglament del Consell, art. 8.3, les decisions s’acorden per majoria
simple i en cas d’empat decideix la votació, el vot qualificat de la presidenta).
S’acorda que s’enviarà en format word el manifest a tots els membres del Consell i que
es podran enviar les correccions al correu de la Núria Cuadrat:
educacio@solidaries.org, qui finalment posarà en comú les mateixes i reelaborarà el
manifest en cas que sigui necessari.
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La idea és:
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Dilluns 22 de juny: data límit per enviar aportacions a educacio@solidaries.org,
Dijous 25 de juny: s’enviarà retorn, per part de la Núria Cuadrat, del manifest modificat
amb les aportacions rebudes.
Divendres 26 de juny: si ningú ha dit el contrari es donarà per bo el redactat final
Dilluns 29 de juny: es presenta el manifest
Quedem pendents de passar calendari amb la data límit per enviar correccions, i
presentar-ho perquè sigui aprovat per Ple, ja que s’ha de revisar quin és el
procediment a seguir i si es vol presentar com a Consell.
9. Precs i preguntes.
La Sra. Dolors Serra (Guanyem Girona) exposa que ha vist que a la taula catalana per
la pau i els drets humans a Colòmbia hi ha diferents entitats i també hi ha l’ajuntament
de Lleida, pensa que estaria bé mirar-ho i poder-nos-hi adherir per tenir feedback i estar
al cas ja que treballen força amb temes de pau.
S’acorda posar-ho al proper punt de la pròxima reunió del Consell perquè tothom s’ho
hagi pogut mirar i decidir si ens sembla bé participar-hi.
Sense cap més assumpte per tractar, es dona la sessió per acabada a les sis i vint
minuts de la tarda.

La regidora delegada de Cooperació

Núria Pi Mendez
Girona, a data de la signatura electrònica
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