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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: 21 de setembre 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. Anna Bonmatí Tomas - Representant del l COSCG - Àfrica Viva
Sra. Silvia Llach i Carles – Vicerectora de Territori i Compromís de la Universitat
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. Raquel Sabater i Ten – Representant de la COSCG – F. Utopia del grup
Plataforma Educativa
Sr. Ferran Soler Vila – Representant de la COSCG – ACAPS
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
Sr. Marc Geronès – Cap de l’Àrea Drets Socials i Cooperació de l’Ajuntament de
Girona
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1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
Juan Antonio Balbín en relació a l’acta de la última sessió del Consell del mes de juny
on es va exposar el tema de l’aprovació de la Moció de l’Estat d’Alarma pel Covid-19,
vol deixar palès que tal i com consta a l’acta: es va dir que l’objectiu principal era
consensuar el text com a Consell de Cooperació. No obstant això, el text es va presentar
sense consensuar res, amb l’excusa que havia d’entrar al Ple de juliol. Una vegada al
Ple, la persona que va defensar la Moció, que es desconeix si era part de l’entitat Dagua
que la va presentar, i durant la seva intervenció va exposar que el text era consensuat
pel Consell de Cooperació quan no ho era. Va faltar a la veritat dient doncs dient que
havia estat consensuat i no va ser així. Insta en nom seu i del seu grup polític, que es
comenci a treballar de forma col·laborativa en el marc del Consell per a evitar que es
tornin a repetir situacions com aquesta.
Anna Bonmatí: agraeix les aportacions i explica que es va córrer molt per poder
presentar la Moció al Ple de juliol, doncs tenien dubtes reals de que hi hagués el següent
Ple. Una vegada es van rebre les vostres propostes es van debatre molt a les entitats,
per valorar si s’afegia o no. Va ser molt consensuada per part de les entitats, i hi va
haver un debat profund que va anar fins i tot a la Junta de la Coordinadora. En aquest
sentit, la situació ens va fer pensar quina era la nostra prioritat en aquell moment, i si
era millor la majoria de consens de partits polítics o la majoria d’entitats. No va ser
monodirigit sinó que la decisió va ser assembleària finalment.
J. A. Balbín: el que el grup municipal demanava era el reconeixement de la tasca
humanitària de l’exèrcit que ha fet en el marc de la crisis del Covid a l’estat espanyol, i
també a alguns llocs de Catalunya. Si s’hagués inclòs aquesta menció, s’hauria votat a
favor.
A. Bonmatí: Aquest va ser el punt més debatut.
Després d’aquestes intervencions s’aprova per unanimitat l’acta de l’anterior reunió del
Consell de Solidaritat i Cooperació, de data 15 de juny de 2020.

2. Retorn subvencions per a projectes de cooperació internacional i d’educació
pel desenvolupament i sensibilització. Recomanacions
La Técnica municipal Laura Fita fa el retorn de les subvencions tant de Cooperació al
Desenvolupament com de Sensibilització. Explica que es va reunir amb la Comissió
Qualificadora per a fer l’avaluació dels projectes i comenta alguns detalls de la resolució
de la convocatòria:




Cooperació al Desenvolupament: es van presentar 18 projectes de cooperació i
es van atorgar a 13. Del total disponible de 130.000 Eur es van destinar 129.982
Eur, quasi la totalitat disponible.
Sensibilització: es van presentar 11 projectes i es va atorgar subvenció a 10
projectes. Dels 40.000 Eur disponibles es van destinar 36.133,5 Eur.

Arrel del procés d’avaluació de les propostes, la Tècnica exposa que s’han redactat unes
recomanacions per a traslladar a les entitats i tenir en compte de cares a properes
convocatòries:
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Cooperació al Desenvolupament:
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Memòria entitats: sovint mancava l’explicació de les activitats realitzades a la
ciutat i l’experiència i concretar si formen part o no a entitats de segon nivell.
En la redacció dels projectes s’hauria de detallar més els pressupostos ja que a
vegades no quedava clar les partides i els imports, especialment els imports
destinats a salaris.
Retorn a la ciutat: la majoria dels projectes les activitats de retorn del projecte a
Girona era molt pobre i és un dels aspectes en els que es vol posar més èmfasis.
Cal detallar més quines activitats es tenen previstes i sobretot evitar la duplicitat
de projectes, és a dir que les activitats de retorn dels projectes de Cooperació no
es pot presentar com un projecte diferent en la convocatòria de sensibilització.
Presentació d’un projecte per entitat: tal i com s’estableix en els requisits de la
convocatòria, només es pot presentar un projecte per entitat. En els casos
d’entitats que formin part de la mateixa xarxa però es treballi en el mateix indret
geogràfic, s’insta a que s’agrupin i presentin un sol projecte, ja que de totes
maneres la concertació entre entitats puntua positivament a l’avaluació.
En les activitats de retorn a Girona es demana també fer ús dels espais de
l’Ajuntament a la ciutat.

La Tècnica explicat que s’acabaran de redactar les recomanacions i es compartiran amb
les entitats.
Anna Bonmatí: pregunta si ja s’ha penjat a la pàgina web de l’Ajuntament, la informació
sobre la resolució de la convocatòria. Afegeix que s’ha resolt molt tard aquest any i que
a nivell de tresoreria per les entitats és difícil que es pugui implementar el projecte i el
funcionament només amb els últims mesos de l’any, sobretot implica front als
pagaments de gener a juliol sense garantia de que se’ls doni la subvenció. Sabem que
els pressupostos s’aproven tard però s’hauria d’intentar avançar la publicació de la
convocatòria, però ho expressa per a que així consti en acte.
La Tècnica explica que aquest any la intenció era de publicar la convocatòria més aviat
però degut a la situació excepcional de la crisis del Covid-10 no ha estat possible
finalment agilitzar el procés, però que s’intentarà de cares al any següent avançar-ho.

3. Cicle de Cinema i Solidaritat
La tècnica de sensibilització explica en relació al cicle de Cinema el següent:
La programació del Cicle de Cinema i Solidaritat per l’any 2020-2021 ja està acabada i
va de setembre a juny, s’ha començat un mes abans perquè hem aprofitat una de les
sessions ja contractades al Truffaut, del cicle anterior, que degut al Covid no es van
poder fer de forma presencial.
El Cicle d’aquesta edició doncs, comença el proper dimarts 29 de setembre al cinema
Truffaut, i destacar que el mes de juny hi haurà una sessió especial per la setmana
internacional del refugiat
La programació està publicada tant a la pàgina web com amb difusió a varis indrets de
la ciutat.
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4. Campanya DENIP 2021
Com es va explicar a la reunió de l’últim Consell, la campanya del DENIP d’enguany
serà diferent ja que no es realitzaran activitats de cloenda presencials.
La idea és facilitar un intercanvi de les escoles de Girona amb escoles i centres
educatius de països del sud, amb la col·laboració amb entitats, mitjançant la pàgina web
de la campanya.
Hem tingut ja reunions amb entitats interessades a participar, i aquestes seran el pont
entre escoles i projectes del sud.
S’intentarà continuar amb els tallers presencials que organitzen cada any els estudiants
de Cicles Formatius del IES Vallvera i IES Montilivi.
5. Concurs de fotografia solidària.
Des de la última edició del concurs de fotografia solidària el 2017, s’ha publicat de nou
una convocatòria. Hi ha temps fins el 15 d’octubre per a presentar-se.
Es va fer nota de premsa al diari per fer-ne difusió i també s’ha enunciat a través de la
Coordinadora, àrea de joventut i també la d’educació de l’Ajuntament per intentar que
arribi al màxim de persones possible.
Les fotografies que obtinguem a través del concurs també ens serviran per disposar de
de fotografies de qualitat per millorar la difusió d’altres actes i esdeveniments.
Complim doble objectiu, promoure la sensibilització i també disposar de més recursos a
la Unitat.
6. Fons català de Cooperació al Desenvolupament
La Tècnica Municipal Laura Fita exposa que es van enviar al Consell abans de la reunió
una proposta dels projectes que es volen seleccionar per a finançar en el marc del
conveni del Fons Català. Es descriuen breument els projectes:





Projecte a Majada Verde (Hondures): ja s’havia fet una aportació econòmica
l’any anterior i la Tècnica Paula Ballell havia realitzat una visita de seguiment i
es proposa continuar donant seguiment al projecte.
Projecte de Proactiva Open Arms de salvament marítim
Projecte de sensibilització i prevenció de la Mutilació Genital Femenina a
Gàmbia.

Anna Bonmatí exposa comentaris des de les entitats. En el cas del projecte d’Hondures
els sembla molt adient ja que hi ha molta població d’aquest país a la ciutat. No obstant,
no prioritzarien el projecte de Proactiva Open Arms ja que creuen que ja poden obtenir
recursos des d’altres fons. Per les entitats, el que té més sentit és finançar projectes que
van en línia amb la cooperació municipalista al nostre municipi. Però també entenen que
hi ha pocs projectes que tinguin la capacitat de fer us dels diners aportats en només tres
mesos.
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Laura Fita explica que està encara esperant resposta del Tècnic del Fons per saber
quins altres projectes tenen necessitats de finançament o no i explica que alguns
projectes com el de Casamance (Senegal) ja estaven coberts econòmicament.
Silvia Llach (UdG), pregunta els projectes que no s’han subvencionat quin criteri s’ha
seguit. Explica que des de la Universitat tenen un sistema de criteris que es va revisar
l’any anterior, basat principalment en indicadors, i que si vol pot compartir per veure els
criteris que no han entrat perquè no ho han fet, per si pot ser d’utilitat per l’Ajuntament.
És una bona eina que ajuda a justificar millor les decisions de quins projectes finançar.
Núria Cuadrat: el criteri de distribució geogràfica va en contra del que preferien les
entitats, de per exemple no fer bolets i de treballar en pocs països i també donar suport
a projectes en aquestes àrees. Es proposa de consensuar uns criteris pel Fons Català i
de fer una sessió sobre aquest tema en el marc del Consell.
Cristina Massó exposa que també és difícil la selecció dels projectes ja que comptem
amb poca informació sobre l’entitat que implementa el projecte.
Laura Fita comenta que enviarà informació per correu amb l’objectiu de decidir els
projectes.
Núria Cuadrat demana que s’enviï al menys una setmana de marge per a poder decidir
amb temps.
7. Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia.
Laura Fita comenta el punt proposat per la Dolors Serra al anterior Consell. Explica que
hi ha dues reunions programades amb la Taula de Colòmbia amb la Regidora Núria Pi.
Una serà amb membres de la Taula i altres institucions per explicar què fan, com
funciona el procés d’adhesió i quins membres hi participen. I una altra reunió per
administracions públiques on hi participaran tres plataformes colombianes que fan una
gira d’incidència sobre un informe d’anàlisis dels últims dos anys del govern d’Ivan
Duque.
Dolors Serra demana si després de les reunions es passarà informació per valorar si és
factible adherir-s’hi o no. Laura Fita ho confirma.
Cristina Massó explica que en relació amb Colòmbia s’està re-adaptant a format virtual
les trobades del projecte de Colòmbia finançat en el marc del Fons Català. Es realitzaran
dues trobades virtuals. La primera reunió serà el dia 3 d’octubre a les 17 hores de la
tarda i versarà sobre migració i exili.
Hi participarà la tècnica d’acollida de l’Ajuntament, la Nia Ferreres, entre d’altres.
De cares al mes de novembre la idea és continuar amb la difusió per xarxes, per
involucrar a la comunitat exiliada amb el procés de pau a Colòmbia.
Dolors Serra pregunta quines són les dates de les reunions de la Taula per Colòmbia.
Núria Pi les confirma:
-

29 de setembre la de AAPP i plataformes colombianes
13 d’octubre adhesió Taula.
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8. Convenis de col·laboració i subvencions 2021.
Laura Fita aborda punt proposat per en Sebas Parra, d’intentar avançar la publicació de
convocatòria i de convenis de subvencions.
Núria Cuadrat explica en relació a la petició d’en Sebas, que s’excusa que no pot estar
avui aquí. Girona té entitats voluntàries que treballen als projectes a part de la seva
feina, sabem que no és fàcil perquè per tema pressupostos, però seria important intentar
avançar el procés de publicació.
Laura Fita confirma la intenció de l’equip d’avançar la publicació.
Juan Antonio Balbín exposa que es tracta d’una petició reiterada en el temps, i s’hauria
d’intentar poder avançar la publicació de les convocatòries perquè sinó les subvencions
son difícils d’implementar.
Dolors Serra afegeix que això és especialment així si hi ha el mes d’agost pel mig,
encara hi ha més retard en la implementació.
9. Precs i preguntes.
Núria Cuadrat, exposa que com que no serà últim Consell virtual, s’haurien de proposar
dos horaris, perquè si no hi ha molta gent que està encara treballant que no ha pogut
participar avui.
Cristina Massó informa que a finals del mes de setembre deixa la seva plaça com a
tècnica de sensibilització i que serà l’actual tècnica Laura Fita que substitueix la baixa
de maternitat de la Paula Ballell qui ocuparà aquesta plaça, de duració d’un any per ara
fins al setembre del 2021. Es respon amb agraïments per part de tots els membres
participants, per la feina feta fins al moment.
Sense cap més assumpte per tractar, es dona la sessió per acabada a les sis i deu
minuts de la tarda.

La regidora delegada de Cooperació

Núria Pi Mendez
Girona, a data de la signatura electrònica
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