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LF/ac
Exp.: 2019014818-C.13.040.049

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

Data: 16 de desembre de 2019
Lloc: Espai de Solidaritat
A les set 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. 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
Sr. Sebas Parra Nuño- Representant de la Guerrilla Comunicacional
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 Secretaria.
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).
- Sra. Míriam Pujola Romero – Regidora Ciutadans – Partido de la ciudadania
(C’s)
- Sra. Silvia Llach i Carles – Vicerectora de Territori i Compromís de la
Universitat de Girona
- Sra. Laura Fanals – Representant del Col.legi de periodistas de Girona
- Sra. Olga Grueso - Representant de la COSCG- Dagua
1- Aprovació acta anterior: reunió setembre 2019.
S’aprova l’acta de la reunió del Consell del setembre 2019.
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2- Programa Municipal 2020
Es presenta l’esborrany del Programa Municipal 2020. Es presenten els tres eixos del
Programa que inclouen les següents línies estratègiques:
 Línia 1: La sensibilització i l’educació per al desenvolupament
 Línia 2: La dimensió transversal de la solidaritat i la cooperació
 Línia 3: La dinàmica i consciència solidària a partir dels projectes de cooperació
al desenvolupament i solidaritat
Es detalla per a cada línia les activitats proposades. La Sra. Núria Cuadrat de la
Coordinadora d’ONGs Solidàries, menciona que dona la benvinguda al Programa tot i
que li sembla una mica ambiciós de complir.
La Sra. Núria Cuadrat pregunta sobre la continuïtat del treball de seguiment de la
Compra Pública Ètica a l’Ajuntament, que fins ara sembla que no hi havia suficient
retroalimentació al Consell sobre els avenços en aquesta àrea.
3- Pla de Sensibilització
Es presenta el procés d’elaboració del Pla de Sensibilització de la Unitat de
Cooperació 2020, que inclou varies fases:
 Fase 1: avaluació interna de les activitats de sensibilització a partir dels
documents existents i de les activitats realitzades,
 Fase 2: consulta amb actors relacionats amb la Sensibilització i l’Educació pel
Desenvolupament en l’àmbit de la Cooperació al Desenvolupament i la
Solidaritat. En aquesta fase s’inclouen varies iniciatives: qüestionari i trobada
amb varis Serveis Municipals, sessió de treball interna amb la Coordinadora
d’ONGs i sessió de treball amb les entitats, convocada pel dia 25 de gener del
2020. També es faran més consultes amb altres actors com la Universitat de
Girona.
 Fase 3: consolidació del Pla en base a les informacions obtingudes en les
fases anteriors.
Es mostra una recepció positiva de la iniciativa i s’anota la invitació a les entitats per a
la trobada del dia 25 de gener.
A la propera reunió del Consell es presentarà el contingut del Pla de Sensibilització.
La Sra. Anna Bonmatí proposa que no es delimiti el treball amb els serveis de sempre,
si no que s’explori també alguna iniciativa amb altres Serveis municipals menys
comuns, com mobilitat, per exemple pensar-se un banner en un autobús, o Esports.
En el marc del treball iniciat, es pregunta sobre la continuïtat del nou equip tècnica de
la Unitat de Cooperació, i sobre si un nou canvi a l’equip afectaria la implementació de
les iniciatives proposades.
4- Ciutats Defensores de Drets Humans
La Sra. Laura Fita informa de que degut a la publicació de la sentència del Procés a
l’octubre, es van tenir que suspendre totes les activitats programades en el marc del
projecte Ciutats Defensores de Drets Humans.
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La Sra. Cristina Massó explica que en la darrera reunió del projecte, es va decidir que
a la propera edició només s’enfocarien en quatre tipus de Drets que inclouen: Drets de
les Dones, Drets Medioambientals, Dret a la Pau i Drets de les Persones migrants i
refugiades. Es convida als membres del Consell que enviïn propostes en relació a
Defensors i Defensores que treballin en aquests àmbits, que s’enviarà durant aquesta
setmana.
Es pregunta quin és els criteris que fan servir per escollir uns/es defensors/es o altres,
però no ho sabem ja que a la reunió no es va explicar.
La Sra. Dolors Serra diu que té algunes propostes per fer i que ja ho enviarà.
A resposta de quin ha de ser el perill dels defensors/es s’explica que la idea és
visibilitzar-los i reduir el risc de cares a la seva tornada al seu país d’origen o
residència.
5- Precs i Preguntes:
Amina Hussein: La Sra. Dolors Serra exposa que hi ha una periodista kurda que es diu
Amina Hussein, que es troba actualment a Barcelona, que està denunciant i donant a
conèixer la situació del poble kurd. Expressa que el que està passant allà és una
persecució ètnica en tota regla, i creu que des de l’Ajuntament de Girona hauríem de
fer alguna cosa. Si el tema dels agermanaments és complicat potser es poden mirar
altres vies com per exemple donar ajudes o suport econòmic.
La Núria Pi respon que efectivament hi ha més vies que els agermanaments i potser
més útils i tot, ja que per molta gent la situació del Kurdistan és totalment
desconeguda. Es podria començar per fer xerrades explicatives i difusió sobre la
situació que es viu a aquest territori, per exemple a la Universitat de Girona, seria un
bon lloc.
Exèrcit a Expo Jove: es demana com està el seguiment de la resolució del Jutjat sobre
aquest tema. La Regidora Núria Pi exposa que ja s’ha rebut la sentència en la que es
prohibeix als militars anar uniformats dins del recinte. Imaginem que serà recorreguda.
La Sra. Núria Cuadrat proposa seguir amb aquesta lluita. Valora fer unes formacions o
xerrades al professorat perquè tinguin més consciència sobre aquest tema, entenguin
la lluita i puguin transmetre a l’alumnat. La Sra. Anna Bonmatí proposa fer alguna
iniciativa com un vídeo, que consisteixi en “ un alumne d’infermeria (per exemple) que
diu, es pot ser infermer però també es pot ser cooperant, i el mateix amb mestres,
metges, etc. etc. A la majoria els agrada la idea. El Sr. Sebas Parra, argumenta que li
sembla bé però que és delicada la línia i que convé no caure en vendre la cooperació
com una opció que poden triar els estudiants, ja que ell entén que la cooperació és un
valor.
Donació fons bibliogràfic Bluefields: El Sr. Sebas Parra explica que des de fa més d’un
any va fer aquesta donació a l’Ajuntament de Girona i no entén que es tardi tant per
formalitzar la donació i redactar un Conveni. Expressa que al final, el més important
per ell és que aquest fons sigui públic, i que les persones hi puguin tenir accés. Posa
l’exemple d’una altra donació feta a la UdG, en la que el funcionament ha sigut molt
més àgil i ràpid.
0,7%: treballadors municipals han preguntat a la Coordinadora sobre si l’Ajuntament
arriba al 0,7%, es demana tenir la informació de com es calcula aquest % per a poder
fer-hi un seguiment. S’acorda donar les dades de les partides que s’inclouen.
S’informa que les dades de l’exercici 2018, que no consten a la pàgina web de
l’Ajuntament, ja han sigut sol·licitades, però de moment no s’ha obtingut resposta.
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Sense cap més assumpte per tractar, es dona la sessió per acabada a les vuit del
vespre.
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La regidora delegada de Cooperació
Núria Pi Méndez
Girona, a data de la signatura electrònica
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