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GS/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 desembre de 2020
Hora: 19h
Lloc: format telemàtic

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
Sra. Mònica Ferrer Juandó, Regidora de PSC-CP, en substitució del Sr. Juan
Antonio Balbín Valentí.
Sra. Anabel Moya Gálvez – Regidora ERC-AM
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. Núria Cuadrat Pèlach – Representant de la COSCG – CeDRe
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
Sra. Estefania - Representant de la COSCG- DAGUA
Sr. Marc Geronès – Cap de l’Àrea Drets Socials i Cooperació de l’Ajuntament
de Girona
Sra. Gemma Solés – Tècnica de Cooperació de l’Ajuntament de Girona que
actua com a Secretaria.

També van assistir-hi:
-

Sra. Laura Fita Subirós – Tècnica de sensibilització de l’Ajuntament de Girona

S’han excusat d’assistir-hi:
-

Sra. Marta Madrenas Mir – Alcaldessa de Girona (JXCAT-JUNTS)
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Sra. Eva Palau Gil- Regidora d’Educació, Esports, Salut i Seguretat en el
treball (JXCAT-JUNTS).
Sra. Raquel Sabater i Ten – Representant de la COSCG – F. Utopia del grup
Plataforma Educativa
Sra. Laura Fanals – Representant del Col.legi de periodistes de Girona

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
S’aprova per unanimitat l’acta de la reunió del Consell de setembre de 2020.

2. Canvis a la programació del Cicle de Cinema i Solidaritat 2020-2021 degut
a la Covid19
S’exposa per part de la tècnica de sensibilització que la sessió del mes de novembre del
Cicle de Cinema i Solidaritat es va projectar en format on-line, a través del canal de
youtube de Cultura de l’Ajuntament de Girona, degut a les restriccions imposades en
aquell moment, en concret el tancament de sales de cinemes, per la pandèmia de la
covid 19.
La sessió d’aquest mes de desembre ja s’ha pogut projectar a la Sala Truffaut, enlloc de
fer-se a l’horari habitual però s’ha avançat a les 18:00 hores.
La intenció de cares a l’any vinent és seguir amb el format presencial, sempre que el
context ho permeti.

3. Concurs de Fotografia Solidària 2020
La tècnica de sensibilització explica que ja s’ha resolt el concurs de fotografia solidària.
Hi van participar un total de 12 persones. Vam conformar un jurat per tal d’escollir la
fotografia guanyadora, i aquest va estar format per la Raquel Sabater de la Fundació
Utopia, com a representant d’una entitat de Girona, per la Sònia Cervià de la
Coordinadora d’ONGs, per la Cèlia Atset que és una fotògrafa gironina i la tècnica de
Cooperació, actuant com a secretària.

4. Ajuts d’Emergència 2020
La Regidora Núria Pi pren la paraula i informa que aquest any no s’han pogut tramitar
els Ajuts d’emergència ja que no estaven previstos al Pla Estratègic d’enguany. La idea
era donar-los, ja que fins i tot teníem el projectes seleccionats, però al haver-se de
tramitar a través d’una subvenció directa, tràmit que desconeixíem, al procedir no vam
estar a temps de fer les modificacions que corresponien. De cares a l’any 2021 ja s’ha
previst perquè es puguin donar.
La Sra. Anna Bonmatí, mostra el seu malestar amb aquest tema, informa que no és la
primera vegada que passa i fa la petició de que al 2021 l’Ajuntament doti aquests Ajuts
del triple de pressupost per tal de suplir la seva carència al 2019 i 2020. La regidora
Núria Pi, exposa que no es pot comprometre a que això sigui possible però reitera que
s’ha previst al pressupost per tal que al 2021 es pugui atorgar aquesta subvenció.
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5. Contacte i seguiment a entitats subvencionades aquest 2020 i Memòria
Unitat 2020
La tècnica de cooperació explica que aquest final d’any la Unitat s’ha estat reunint amb
totes les entitats subvencionades tant per a la convocatòria de concurrència competitiva
per a projectes de cooperació internacional com per als de sensibilització. La intenció
d’aquestes reunions (telemàtiques) ha estat la de fer un seguiment als propis projectes,
veure com ha afectat la crisis global de la Covid19 i fer un apropament més “humà”
abans de que les entitats presentin les justificacions, per tal de que les subvencions no
es quedin en un pla merament burocràtic. La tècnica diu que ha estat un pas ben rebut
per les entitats. I que a més, de forma paral·lela, ha servit per a redactar la Memòria
2020 de la Unitat de Cooperació, que provablement es farà pública en les primeres
setmanes del 2021.

6. Reunions/cerca de sinergies amb el Servei d’Acollida i Gabinet d'Estudis
Socials i Europeus: visibilització dels Agermanaments i de les entitats del
Sud subvencionades
La tècnica de cooperació informa de que, per tal de transversalitzar la cooperació a
altres àrees de l’ajuntament i visibilitzar tant els agermanaments de Farsia i Bluefields,
com les activitats de les entitats subvencionades per la Unitat; les tècniques de
cooperació i sensibilització estan treballant amb el Servei d’Acollida per una banda i el
Gabinet d’Estudis Socials i Europeus. Amb ells, s’estan plantejant diferents activitats i
treballs conjunts que s’espera que donin fruits de cares al 2021.

7. Moció en suport del Poble Sahrauí (CCASPS)
La regidora Núria Pi explica que al Ple del dilluns 14 de desembre, es va aprovar una
moció en suport al poble sahrauí després de l’escalada de violència i l’alto al foc per part
del govern de Marroc a la ciutat de Guerguerat, als territoris ocupats del Sàhara
Occidental. La moció es va aprovar amb el vot a favor de tots els grups, excepte Cs, que
es va abstenir. En Ferran Soler, d’ACAPS es mostra satisfet amb la noticia, però
expressa la necessitat d’anar més enllà en l’assumpte sahrauí. La tècnica de cooperació
fa esment a la reunió que es mantindrà el dimecres 16 de desembre amb el Grup de
Treball de la CCASPS amb el FCCD, d’on ha sorgit la moció, per tal de fomentar
estratègies comunes de resposta davant el conflicte bèl·lic al Sàhara Occidental.

8. Adhesió a la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
La tècnica de sensibilització exposa que l’adhesió com a membre de ple dret de
l’Ajuntament de Girona a la Taula per Colòmbia ja està en tràmits de formalització i que,
degut a que hi ha una aportació econòmica, es farà efectiva a principis d’any.
Mentrestant, la Unitat ja participa de les reunions i activitats que s’hi estan duent a terme.

9. Signatura del TPAN (tractat sobre al prohibició de les armes nuclears) per
part de l’Ajuntament de Girona
La Núria Cuadrat, de la Coordinadora d’ONGs solidaries explica l’acord internacional
vinculant del Tractat de Prohibició d’Armes Nuclears, aprovat per l’Assemblea General
de les Nacions Unides al 2017 i que ha d’entrar en vigor al gener del 2021 i presenta un
acord d’adhesió a la campanya d’ICAN sobre el Tractat de no Proliferació d’armes
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nuclears. Tanmateix, demana que aquest es dugui a la Junta de Portaveus del ple del
consistori per a que l’Ajuntament de Girona s’hi pugui adherir. Tots els regidors i
regidores presents s’hi avenen, i la Núria Pi es compromet a fer-ho arribar a aquest
òrgan.

10. Memòria/Diagnòstic de la Unitat de Cooperació en motiu dels 25 anys del
Consell
La tècnica de cooperació exposa l’elaboració d’una memòria que servirà com a línia del
temps dels 25 anys de Consell i també com a manual intern per a la Unitat de
Cooperació. I mostra la intenció d’obrir la possibilitat a que la Coordinadora pugui
aportar-hi el seu coneixement de l’àrea per tal d’elaborar-la de manera més participada.
El document vol servir per a que qualsevol persona que s’incorpori a la Unitat, tant des
de l’equip tècnic com per la part política, pugui situar-se de forma més àgil a la plaça o
posició, i per tant, es millori l’engranatge intern.

11. Torn de precs i preguntes
Es recorda que ha quedat pendent, degut a la cancel·lació de l’ExpoJove la realització
d’un vídeo conjunt que expliqués la cooperació des de diferents professions i estudis
tant tècnics, científics com socials o humanitaris. L’Anabel Moya informa que l’edició de
l’Expojove de l’any vinent molt probablement tampoc es farà com s’havia fet els anys
anteriors. Proposa traslladar al Consell d’Educació aquesta proposta d’oferir un espai
per a donar a conèixer la cooperació dins de l’Expojove.

La Coordinadora d’ONGs esmenta l’interès en que hi hagi una estabilitat de l’equip
tècnic de cooperació. Es lamenta de la sortida de la tècnica de sensibilització anterior, i
elogia la tasca duta a terme per l’equip en el darrer any; mostrant preocupació cap a la
possible sortida de la nova tècnica i la repercussió que això pot tenir un cop més de
cares a l’eficiència de la Unitat de Cooperació. Entitats com ACAPS o Àfrica Viva
mostren malestar pel que creuen que és “deixadesa per part dels polítics” respecte a la
Unitat de Cooperació, i creuen que les traves burocràtiques que han derivat a la
concessió d’Ajuts d’Emergència aquest 2020 són un símptoma d’aquesta desídia. La
tècnica de sensibilització exposa, que tot hi entendre les preocupacions de les entitats,
la situació viscuda aquest darrer any no ha fet que el treball es pogués desenvolupar de
forma fàcil. Hi han intervingut molts factors com l’entrada sencera d’un nou equip de
govern coincidint amb un canvi d’àrea de la Unitat, i un nou equip tècnic, amb la dificultat
de poder tenir un bon traspàs, que això comporta. A més a més, la situació de pandèmia
que estem vivint, que en el seu moment va paralitzar molts procediments durant un
període de temps...Tots aquests factors, entre d’altres, també s’han de tenir en compte
ja que han jugat en contra de la Unitat de Cooperació. La regidora Núria Pi mostra la
bona voluntat de totes les persones que formen part de l’equip i remarca la bona feina
feta fins a la data, augurant un futur millor per als serveis oferts. La tècnica de cooperació
intenta subratllar l’elaboració de la memòria com a manual intern de bones pràctiques
per a millorar l’eficiència del servei.
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La regidora delegada de Cooperació

Núria Pi Mendez
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Girona, a data de la signatura electrònica
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