
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DEL CONSELL  MUNICIPAL 
DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ  
 
 
Data: 24 de febrer de 2020  
Hora d’inici: 18 h. 
Lloc: sala 4 del Casal Pere Quart  
 
ASSISTEIXEN:  
Vocals Ajuntament de Sabadell 
Sra. Marta Morell Albaladejo, 2a Tinenta d’Alcaldessa, Presidenta del Consell per 
delegació de l‘Alcaldessa. 
Sra. Francisca Maya, regidora d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Sra. Laura Casado Delgado, regidora de Ciutadans 
Sra. Nani Valero Moreno, regidora de la CRIDA 
Sra. Rosa Núñez Delgado, cap de programa de cooperació i solidaritat 
 
Vocals Entitats  
Sr. Agustín Lorca, de Xarxa Solidària Sabadell-Colòmbia i Federació d’Associacions 
de Veïns 
Sr. Antonio Carballo, Federació d’Associació de Veïns 
Sra. Anna Marin, de la Fundació Educació Solidària  
Sr. Dani Garcia, de la  Fundació J.C. Sindicalistes Solidaris 
Sr. Francesc Vives, d’Oxfam Intermon  
Sra. Judith Sánchez, de la Fundació SiD Moskitia  
Sra. Katrina Cárdenas, de la Fundació Main  
Sr. Lluís Berenguer, de la Fundació Pau i Solidaritat i de l’SCAI 
Sr. Marcel Torras, d’Agermanament Sense Fronteres 
Sra. Núria Jané, de la Lliga dels Drets dels Pobles  
Sr. Xavi Miralles, de la Creu Roja  
 
Altres 
Sra. Olga Jimenez, coordinadora de l’àrea de Feminisme, Benestar Animal i 
Participació. 
Sra. Ikram Rich, cap de secció de cooperació. 
Sr. Aran Teruel, tècnic superior en dret, qui actua com a Secretària. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior del 9 de novembre de 2019 
En no haver-hi cap objecció, es dona per aprovada per unanimitat 
 

2. Presentació entre els membres 
Havent comprovat que no hi ha canvis en els representants de les entitats, s’explica i 
es porta a terme una dinàmica grupal que consisteix en que els representants 
escullen a l’entrar una imatge d’un animal, d’acord amb els valors que representin 
per ells, sentiment d’identificació, etc. Aquesta dinàmica té l’objectiu de que cada 
membre del consell es presenti i permetre la interacció a partir de que han d’explicar 
per què han escollit aquest animal. 

 
3. Calendari i funcionament del consell 

La Sra. Rosa Núñez, cap de programa de cooperació i solidaritat, s’encarrega de 
presentar la proposta de calendari del consell pel 2020 i aquesta s’accepta sense 
al·legacions. 
 
La Sra. Marta Morell, 2a tinenta d’alcaldessa, inicia un debat per establir dia i hora 
per les reunions del consell. S’estableix per unanimitat el tercer dimarts de mes a les 
18:30h, fixant la propera reunió pel maig i la següent a l’octubre. 

 
4. Pla d’acció 2020 i pressupost 

Es reparteixen una sèrie de documents. La Sra. Marta Morell, en la seva intervenció, 
destaca els següents punts: 

- Elaboració de noves bases de subvencions per projectes de cooperació. 
 

- Incorporació d’un suport extern en l’avaluació dels projectes de 
cooperació que es presentin enguany per rebre subvenció. Amb això es 
vol intentar donar resposta a una petició de les entitats, que en la 
constitució del Consell, van demanar rebre més feedback sobre la 
valoració de les sol·licituds, per tal de poder millorar. 

 
- Afavorir la captació d’estudiants en pràctiques (universitaris, estudis 

superiors...) per a que realitzin pràctiques curriculars en les entitats 
membres del Consell. 

 
La Sra. Laura Casado, representant de grup municipal de Ciutadans, 
proposa contactar amb el grup de “Cultura per la Pau”, de la UAB, per tal 
d’esbrinar propostes de col·laboració conjuntes amb aquest objectiu de 
cooperar amb estudiants. 
 

- Elaboració d’una memòria anual de l’activitat generada en matèria de 
cooperació, conjuntament entre entitats i Ajuntament. S’ha de treballar en 
consensuar guió i preparar-la. 
 

En quan al pressupost, la Sra. Rosa Núñez, informa que es seguirà les directrius 
marcades en el Pla Director, amb compromís de que s’aporti un 0,8% del pressupost 
general. 
 
 



 
 
  
 
 
 
 

5. Planificació formativa 2020 
La Sra. Rosa Núñez explica la planificació formativa que s’ha repartit en un 
document. Les entitats demanen principalment un calendari tancat de les diverses 
accions formatives per tal de poder establir la seva agenda al llarg de l’any. 
 
Rosa explica que el pla s’ha adaptat a les necessitats de les entitats, i s’han prioritzat 
les formacions en perspectiva de gènere, canvi climàtic, , gestió de voluntariat i 
estudiants en pràctiques, millor en algunes de les fases dels projectes de cooperació 
al desenvolupament, i millora de les accions de sensibilització, d’acord amb el 
qüestionari que es va fer arribar prèviament a les entitats. 

 
6. Creació de la comissió d’Educació per al Desenvo lupament (EPD) 

 
El Sr. Marcel Torras, d’Agermanament Sense Fronteres i membre de la comissió 
permanent, explica la creació d’aquesta comissió. Es reparteix un document amb 
l’explicació. Principalment aquesta comissió té l’objectiu de detectar mancances o 
actuacions per aconseguir major impacte de les accions de sensibilització que ja es 
realitzen, i realitzar propostes de millora.  
 
Qui vulgui formar-ne part, la Sra. Marta Morell, marca la data límit per rebre 
propostes el 9 de març, tot i que aclareix que durant tot l’any les entitats poden 
demanar de formar-ne part.  
 
El Sr. Marcel explica també que hi ha la necessitat d’avançar en la connexió amb la 
població juvenil en tot aquest marc i de fer un treball de sensibilització coordinat i 
conjunt entre les entitats del consell en els temes de sensibilització.  

 
7. Guió per l’elaboració d’una memòria entre entita ts i Ajuntament 

 
La Sra. Rosa Núñez explica el primer guió de la memòria de cooperació, document 
que es reparteix. En el moment de fer-se, es compromet a passar a les entitats una 
fitxa per simplificar la tasca, i a tornar a enviar el document annex a Núria Jané, de la 
Lliga dels Drets dels Pobles.  
 
Detalla que: 

- Respecte el Consell de Cooperació, la memòria serà esquemàtica, dades 
quantificades. 

- Respecte l’activitat de l’Ajuntament, es treballarà pressupost, grups de 
treball, anàlisis del resultat de les subvencions atorgades (directes i de 
concurrència), amb dades de qui s’ha presentat a les mateixes. 

- Respecte les entitats, es farà un recull d’informació de cada entitat, es 
demana col·laboració al compartir informació. 

 
La Sra. Núñez  recorda que es un esborrany, per discutir i adaptar. I que sí es 
decideix tirar endavant és important el compromís de les entitats i el compliment dels 
terminis que s’establiran, per procurar la bona marxa del consell. 
 



 
 
  
 
 
 
El Sr. Francesc Vives, d’Oxfam Intermón, explica que ja es feia fa anys una memòria 
similar, i es compromet a fer arribar els documents al programa de cooperació, que 
encara conserven i així es podrà tenir un exemple. 
 
 
 

8. Informacions diverses 
- Convocatòria 2020 de subvencions per a projectes de cooperació 

- Baixa voluntària de l’entitat Fundació Quetzal de la comissió permanent 

- Administració electrònica 

La Sra. Marta Morell informa de la convocatòria de subvencions 2020 explicant a 
grans trets com funcionarà aquets any i en quins terminis es preveu. També informa  
de la baixa en la comissió permanent de l’entitat Quetzal que ho ha demanat per 
correu electrònic. 
 
La Sra. Núñez s’encarrega de comentar l’entrada de l’administració electrònica, 
explicant que faran arribar un correu informatiu i genèric des del programa de 
cooperació i es faran sessions formatives per a que les entitats aprenguin a fer servir 
el que calgui. 
 
Destaca la importància d’actualitzar les dades del registre d’entitat (dades 
actualitzades de la Presidència i Junta Directiva). Informa que al març es farà una 
formació sobre signatura digital, que necessitaran les entitats per realitzar els tràmits 
a partir d’abril (data aproximada d’entrada en vigor). 
 
La Sra. Marta Morell insisteix en que s’intentarà fer un acompanyament a les entitats 
i formació en tot aquest procés i canvi. 

 
9. Accions de sensibilització 

- Acte 27 de febrer de la commemoració de la República Àrab Sahrauí 

Democràtica 

La Sra. Marta Morell explica diferents accions, entre elles, la de la  
penjada de la bandera Sahrauí. També explica l’escaleta de l’acte de la 
plaça Dr. Robert a les 18:45, organitzat conjuntament amb TACC. 
 

- Festa del Comerç Just i finances ètiques 25 anys de Sarajevo 

En Sr. Francesc Vives explica que hi ha la voluntat de fer-la a la plaça del 
Mercat, de 9:00 a 14:00h. Fa un llistat d’entitats que hi participen. I 
comenta que és una festa orientada al comerç just i la banca ètica. 

 
La Sra. Marta Morell reforça el benefici del treball conjunt entre 
l’Ajuntament i les entitats. En aquets punt s’obre un debat sobre la 
implicació de l’Ajuntament i la forma en que col·laborarà amb l’acte. 
 
El debat queda pendent per continuar-hi treballant i s’acorda que es farà 
una reunió amb l’entitat. 



 
 
  
 
 
 

 
- 25 anys de Sarajevo 

La Sra. Olga Jiménez, coordinadora de l’àrea de Feminisme, Benestar 
Animal i Participació, comenta que es vol reconèixer les entitats i 
persones que van participar en els actes originals. Més enllà de 
rememorar el que es va fer, es vol plantejar un nou programa d’accions 
que serveixin per sensibilitzar contra la guerra, a favor de la cultura de la 
pau, la convivència i la diversitat, i  realitzar una lectura de l’impacte de 
les accions que es van fer i l’efecte que han tingut en l’actualitat. 
 
Diverses entitats intervenen en aquest punt, per reflexionar sobre les 
accions que es van fer i qui hi va participar. 

 
10. Precs i preguntes 

 
 
La Sra. Marta Morell pregunta als assistents si algú vol fer preguntes, comentaris o 
suggeriments. 
 
Sense res més a dir per cap de les persones assistents, a les 19:30h hores es dona 
per acabat el plenari. 
 
 
 
 
La secretària,       Vist-i-plau 
        La Presidenta delegada,  
 
 
 
Aran Teruel García      Marta Morell Albaladejo 
 
 
 
 


