
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL PLENARI DEL CO NSELL 
MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ  
 
 
Data: 14 de maig de 2020  
Hora d’inici: 17 h. 
Reunió efectuada per videoconferència mitjançant la plataforma meet 
 

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. 
Sr. Joaquim Carné Jordana, regidor de Junts per Sabadell 
Sra. Laura Casado Delgado, regidora de Ciutadans 
Sra. Nani Valero Moreno, regidora de la CRIDA 
Sra. Sonia Sada, regidora del Partit dels Socialistes de Catalunya 
Sra. Rosa Núñez Delgado, cap de programa de cooperació i solidaritat, qui també 
actua de secretaria accidental. 
 
Vocals Entitats 
Sr. Adolf Marti, d’Anak Dari Indonesia  
Sr. Agustín Lorca, de Xarxa Solidària Sabadell-Colòmbia i Federació d’Associacions 
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  
Sr. Ignasi Peguero, de la Fundació Pau i Solidaritat 
Sr. Jorge De Ory, de la Fundació Sonrisas de Bombay  
Sr. Josep Navó de Mans Unides  
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 SCAI 
Sr. Marcel Torras, d’Agermanament Sense Fronteres 
Sr. Mario Álvarez, de Taller Art, Cultura i Creació (TACC) 
Sra. Mireia Gil, de la Fundació Educació Solidària 
Sra. Mónica Corredera, de l’Associació Sabadell Acull Infants Sahrauís (SAIS) Vallès 
Wilaia  
Sra. Núria Jané, de la Lliga dels Drets dels Pobles  
Sra. Sílvia Mestras, de Taller Art, Cultura i Creació (TACC) 
 
Altres 
Sra. Olga Jimenez, coordinadora de l’àrea de Feminisme, Benestar Animal i 
Participació. 
Sra. Ikram Rich, cap de secció de cooperació. 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La Sra. Marta Morell dóna la benvinguda a les persones assistents a aquesta reunió 
extraordinària que es desenvolupa per videoconferència a causa del COVID-19. 
Aquest és el primer consell que es fa en aquest nou format, actualment necessari 
per adaptar-se a la pandèmia i els seus efectes. Igualment celebra la trobada, 
perquè el compromís municipal amb la cooperació no ha canviat. 
 
Explica que la reunió ordinària, prevista pel dimarts 19 de maig de 2020, no es durà 
a terme perquè l’estat d’alarma dificulta l’execució de part de l’activitat prevista en el 
pla d’acció 2020 que va aprovar aquest mateix plenari a la reunió del dia 24 de 
febrer de 2020, per la qual cosa no s’ha pogut avançar el suficient per portar 
assumptes al Consell. 
 
A continuació, demana una per una a les persones assistents que confirmin nom i 
entitat, per facilitar la redacció de l’acta i la gestió de paraules. 
 
Un cop acabada la roda de presentació, es passa al primer punt de l’ordre del dia 
d’aquesta sessió extraordinària 
 
 
1. Aprovació del manifest impulsat pel Fons Català de Cooperació sobre el 

compromís amb la cooperació al desenvolupament com a mecanisme de 
resposta per vèncer la COVID-19 
 
La Sra. Morell explica que el fons Català de Cooperació ha demanat a 
l’Ajuntament de Sabadell l’adhesió i signatura del manifest de compromís amb la 
cooperació al desenvolupament, que es va enviar junt amb la convocatòria, i que 
s’adjunta a aquesta acta com a annex. Es passa pel Consell per la seva 
valoració i aprovació, prèviament a l’aprovació –si s’escau- per part de la Junta 
de Portaveus de l’Ajuntament. No es poden fer esmenes perquè no és propi sinó 
que només ens podem adherir. 
 
La Sra. Morell pregunta a les persones assistents si estan d’acord amb la 
signatura del manifest.  
 
El Sr. Lluis Berenguer diu que aquesta iniciativa és important perquè ara més 
que mai és necessària la cooperació vers aquests països més vulnerables, ja 
que amb el covid-19 i les mesures preses per evitar-ne la propagació ha 
augmentat la pobresa i la desigualtat. Demana que les administracions públiques 
no donin l’esquena i continuïn ajudant. Pregunta també quants municipis s’han 
adherit al manifest. 
 
La Sra. Morell respon, en quant al tema dels municipis adherits, que ella sap que 
Santa Coloma de Gramenet ho ha fet, però desconeix la resta. Es traslladarà la 
pregunta al Fons Català de Cooperació perquè ens informin de les adhesions 
definitives de totes les ciutats de Catalunya.  
 
Respecte al compromís amb la cooperació, afirma que l’Ajuntament de Sabadell 
es ratifica en el seu suport i compromís i mantindrà en el pressupost municipal 
l’aportació econòmica del 0,8% a la cooperació. Una cooperació que en alguns 



 
 
  
 
 
 

casos no serà transformadora sinó assistencialista, però en el futur immediat 
ambdues hauran de conviure donades les circumstàncies.  
 
En no haver-hi més paraules, el document es sotmet a aprovació del consell, el 
qual l’aprova. 
 
 

2. Afectació, ocasionada per la Covid-19, en els pr ojectes de cooperació que 
les entitats estan executant actualment  
 

La Sra. Morell dona pas a una ronda d’intervencions de les entitats participants, per 
tal que expliquin breument com està afectant el COVID-19 als projectes de 
cooperació al desenvolupament que estan executant actualment.    
 
Nom representant Consell  Adolf Marti 
Nom de l’entitat  Anak Dari Indonesia 
Situació actual dels 
projectes que duen a 
terme 

Indonèsia. La situació és caòtica. A la zona on treballen la 
principal font d’ingressos és el turisme, molt afectat pel 
Covid. La població no té feina i no existeixen subsidis, per la 
qual cosa molta gent vulnerable no pot cobrir les necessitats 
més bàsiques. El seu projecte és educatiu, i les escoles 
estan tancades i els infants confinats a casa, en unes 
condicions molt precàries i dures. El projecte també ha patit 
la reducció de col·laboracions. 

 
Nom representant Consell  Agustín Lorca 
Nom de l’entitat  Xarxa Solidària Sabadell Colòmbia 
Situació actual dels 
projectes que duen a 
terme 

Colòmbia. El projecte que desenvolupen es fa en 4 escoles 
molt desfavorides de Bogotà. El curs escolar començava al 
febrer i de seguida es van suspendre les classes pel covid. 
Per això el projecte s’ha hagut de suspendre temporalment i 
en aquests moments és inviable tal com s’ha plantejat. 
Pregunten si poden fer algun altre projecte per tal d’ajudar 
als estudiants, ja que el confinament agreuja encara més la 
situació de vulnerabilitat dels infants i joves atesos. 

 
Nom representant Consell  Anna Marin/Mireia Gil 
Nom de l’entitat  Fundació Educació Solidària 
Situació actual dels 
projectes que duen a 
terme 

Senegal. El projecte continua, ja que allà han tancat escoles 
però molts centres de formació professional o ocupacional 
no han tancat perquè a la zona geografia on treballen no hi 
ha casos de Covid. Tot i així, les restriccions de mobilitat han 
tingut un greu impacte en l’economia de la zona. Moltes 
famílies no tenen accés a aliments. Part del producte de la 
granja-escola es destina a les famílies més vulnerables.  

 
 
Nom representant Consell  Mario Álvarez/Silvia Mestres 
Nom de l’entitat  Taller d’Art, Cultura i Creació (TACC) 
Situació actual dels 
projectes que duen a 
terme 

Líban. Han tornat al confinament, i això impedeix que arribi 
ajuda humanitària per tancament de fronteres, que s’han 
reduït molt. Els refugiats dels camps no poden sortir per 
adquirir productes o treballar. Faran el projecte tal i  com 
està plantejat i en la baixada als camps prevista incorporaran 
la valoració de la situació per millorar el projecte.. 

 



 
 
  
 
 
 
 
Nom representant Consell  Dani Garcia 
Nom de l’entitat  Fundació Sindicalistes Solidaris  
Situació actual dels 
projectes que duen a 
terme 

Marroc. Els socis locals han demanat fer una pròrroga 
d’execució del projecte, ja que ara mateix hi ha confinament. 
Però creuen que es podrà dur a terme tal com estava 
previst, excepte alguna petita variant pel que fa a la part del 
projecte presencial, per evitar les reunions i trobades de 
molta gent 

 
Nom representant Consell  Francesc Vives 
Nom de l’enti tat  Oxfam Intermón 
Situació actual dels 
projectes que duen a 
terme 

Estan desenvolupant diferents projectes en diferents llocs 
del món. La situació és molt més difícil que abans per manca 
d’ajudes i tancament de les fronteres. 

 
Nom representant Consell  Judith Sánchez  
Nom de l’entitat  SiD Moskitia 
Situació actual dels 
projectes que duen a 
terme 

Hondures. A la Moskitia la situació econòmica és molt 
dolenta, i encara que no hi ha casos de covid, també hi ha 
confinament  com a prevenció. En breu obriran la biblioteca 
perquè els menors pugin anar i estudiar, ja que les escoles 
estan tancades. Han incorporat una capacitació formació al 
projecte de dones que treballen amb xocolata, sobre les 
mesures de seguretat i higiene a aplicar pel covid i 
elaboració de mascaretes amb una metge de Tegucigalpa 
que actualment està al municipi es prepararà un pla contra la 
pandèmia. Tenen problemes de transport i per tant és difícil 
que a la zona hi vingui gent de fora. 

 
Nom representant Consell  Ignasi Peguera 
Nom de l’entita t Fundació Pau i Solidaritat 
Situació actual dels 
projectes que duen a 
terme 
 

Colòmbia. El projecte que estan desenvolupant actualment a 
Colòmbia han hagut d’aturar-lo, tot i que la contrapart 
continua treballant en temes de prevenció de la salut i accés 
a la formació Els projectes de formació s’han hagut d’aturar i 
s’està treballant per orientar-lo a un sistema de formació 
online. 

 
Nom representant Consell  Josep Navó, suplent Salvador Solà 
Nom de l’entitat  Mans Unides 
Situació actual dels 
projectes que duen a 
terme 

República Dominicana. El projecte és “Millora de les 
condicions de vida de la població pagesa de tres municipis 
de les províncies d’Azua i Sant Joan, consolidant la seva 
seguretat alimentària mitjançant la implementació d'un 
sistema productiu agroecològic” en el municipi de Pare Les 
Cases, Les Iaies i Bohemio. 
 
Degut la pandèmia, s’ha consultat a la Delegació de Mans 
Unides sobre la viabilitat del projecte, el soci local CEPROS, 
ha contestat que és viable la seva execució, tant els 
objectius com els resultats es podran aconseguir com estava 
previst en la formulació. 
 

 
 
 



 
 
  
 
 
 
Nom representant Consell  Katrina Cárdenas 
Nom de l’entitat  Fundació Main 
Situació actual dels 
projectes que duen a 
terme 

Moçambic. També hi ha confinament. Com l’economia és 
majoritàriament informal i prové de la venda al carrer, s’està 
patint molt. Hi haurà conseqüències molt greus a curt i mig 
termini: manca de productes bàsics i falta d’aliments, 
jornades laborals reduïdes, la contrapart ha hagut de reduir 
plantilla... El govern ha pres mesures dràstiques com recollir 
els nens que viuen al carrer i allotjar-los en famílies. <no es 
pot valorar l’impacte d’aquesta acció, ja que són infants 
acostumats al carrer. 
 
Exposa dues preocupacions: 

- Afebliment de les entitats, tant les d’aquí com les 
dels països del sud. Estan reduint les jornades 
laborals i si la situació continua algunes acabaran 
fent expedients reguladors d’ocupació. 

- Els terminis d’execució dels projectes poden variar 
molt, entre altres coses tampoc se sap que passarà 
en un futur. 

 
Nom representant Consell  Lluis Berenguer 
Nom de l’entitat  Associació SCAI 
Situació actual dels 
projectes que duen a 
terme 

L’SCAI continua prestant els serveis, tot i que de forma no 
presencial, amb molt volum d’atenció telefònica. Hi hagut 
una aturada de molts procediments de regularització per la 
suspensió de terminis. Les persones usuàries tenen molta 
incertesa i neguit per l’endarreriment dels processos de 
regularització. Actualment estan treballant en equipar les 
seves instal·lacions amb les mesures de seguretats 
necessàries per fer ben aviat atenció presencial. 

 
Nom representant Consell  Mònica Corredera 
Nom de l’entitat  Sabadell Acull Infants Sahrauís 
Situació actual dels 
projectes que duen a 
terme 

Sàhara Occidental. S’ha hagut de fer un replantejament del 
projecte “Vacances en pau” ja que els infants no poden venir 
a Catalunya, per fer-lo allà. Actualment hi ha incertesa sobre 
si el nou plantejament serà viable i es podrà dur a terme. 
 El fet de no venir perjudica no només als infants, sinó a les 
seves famílies, ja que els infants aquí son atesos en 
necessitats que ara han d’assumir les pròpies famílies amb 
escassos recursos. També hi ha menys recursos econòmics 
als campaments, fruit del confinament que impedeix 
desenvolupar l’economia informal que solen dur a terme. 
Encara que no hi ha casos del covid, tenen confinament 
preventiu per casos a Algèria. 

 
Nom representant Consell  Núria Jané 
Nom de l’entitat  Lliga dels Drets dels Pobles 
Situació actual dels 
projectes que duen a 
terme 

Perú. El projecte es va iniciar i desenvolupar durant tres 
mesos, però actualment està aturat. La contrapart continua 
fent activitats, principalment relacionades amb la salut i 
prevenció. Es una zona sense medicaments ni hospitals. 
L’aïllament de la zona pot ajudar-los a que no arribi el covid, 
però la vulnerabilitat del seu sistema de salut és molt alt, si 
arriba és una zona d’alt risc. Iniciaran formació en higiene i 
prevenció per preparar les famílies davant el Covid. 

 



 
 
  
 
 
 
Nom representant Consell  Marcel Torras 
Nom de l’entitat  Agermanament sense fronteres 
Situació actual dels 
projectes que duen a 
terme 

Camerun. Si bé el país ha detectat casos de covid, a la zona 
on ells operen no hi ha cap cas; és molt més preocupant tots 
els casos que tenen de malària. Hi ha hagut un confinament 
durant 2 mesos, però ha coincidit amb l’època de pluja i per 
tant no ha tingut gaire afectació. El projecte pot continuar, 
perquè no li afecta directament el covid. 

 
 
Nom representant Consell  Jorge de Ory 
Nom de l’entitat  Sonrisas de Bombay  
Situació actual dels 
projectes que duen a 
terme 

La Indià. Està en situació de confinament, i els seus 
projectes s’han hagut d’aturar. Com l’economia es 
majoritàriament informal, i les persones treballen cada dia 
per menjar amb aquest jornal, amb el confinament decretat 
no poden cobrir les necessitats més bàsiques. Actualment, hi 
ha més risc de morir de gana que no pas de covid. Centren 
tots els seus esforços i recursos en atendre l’emergència 
(alimentació i atenció bàsica) 

 
Observacions:  Mans Unides va explicar el projecte de cooperació del Líban, però, posterior 
a la sessió del Consell, van demanar de posar a l’acta el projecte que estan executant a la 
República Dominicana, ja que aquest és el que estan portant a terme amb finançament de 
l’Ajuntament de Sabadell. 
 
Un cop acabada la ronda, la Sra. Núñez agraeix a les entitats que hagin compartit 
amb l’Ajuntament aquesta informació. Explica que s’ha enviat a les entitats que van 
presentar sol·licitud a la convocatòria de subvencions 2020, un correu preguntant 
sobre la viabilitat del projecte que es volia dur a terme atesa la situació actual. Amb 
tota la informació recavada, s’estudiarà conjuntament amb la comissió permanent 
quines línies s’impulsaran per ajudar o reforçar l’activitat de les entitats en la 
cooperació al desenvolupament durant aquest 2020. 
 
En quant a la convocatòria de subvencions a la cooperació 2020, en breu es farà 
arribar un correu informatiu a les entitats sol·licitants amb el calendari orientatiu de 
resolució, i altres aspectes a tenir en compte en el desenvolupament del projecte. 
Cal tenir en compte que no es poden canviar els projectes presentats perquè hi ha 
unes regles de joc de les bases (criteris d’avaluació,..) i es vulneraria el principi 
d’igualtat i de concurrència. El que si que es farà és que la part econòmica que sobri 
al pressupost per causa de projectes que renuncien es destinaran a projectes d’ajut 
humanitari. Legalment és possible l’ampliació dels terminis d’execució del projecte, si 
algú ho necessités. La reformulació també seria viable sempre i quan l’objecte del 
projecte no canviï. S’enviarà un correu a totes les entitats que han presentant 
sol·licitud informant de calendari i condicions per tal de que decideixin. 
 
Sense res més a dir per cap de les persones assistents, a les 18.40 hores es dona 

per acabat el plenari. 

 

 

 

 



 
 
  
 
 
 
La secretària accidental,     Vist-i-plau 

        La Presidenta delegada,  

 

 

 

Rosa Núñez Delgado      Marta Morell Albaladejo 

 

 

 

 


