
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DEL CONSELL  MUNICIPAL 
DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ  
 
 
Data: 22 de juliol 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. 
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. 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. Jorge De Ory, de la Fundació Sonrisas de Bombay  
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  
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. 
Sr. Rogelio Pla, representant de la consultora ICG. 
Sra. Estela Morente, tècnica superior en dret, qui actua com a Secretària. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La Sra. Marta Morell dóna la benvinguda a les persones assistents a aquesta reunió 
que es desenvolupa per videoconferència a causa del COVID-19. Aquest és el 
segon 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. 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior del 14  de maig de 2020 
 
El primer punt de l’ordre del dia, com és habitual, és l’aprovació de l’acta de la sessió 
anterior del 14 de maig de 2020. Hi va haver tres esmenes: 

- Una de correcció del nom de la persona de Sonrisas de Bombay 

- Dues altres de correcció en el descripció del projecte de cooperació (de Tacc 
i Mans Unides) 

En no haver-hi cap objecció, es dona per aprovada amb les esmenes explicades 
incorporades. 
 

2. Resolució de les subvencions adreçades als proje ctes de cooperació de les 
entitats 

 
La Cap de Cooperació, Rosa Nuñez, explica que no s’ha pogut resoldre la 
convocatòria abans degut a tot el que ha passat entorn a la pandèmia, i finalment la 
resolució s’ha dut a terme durant els mesos de juny i juliol.  
 
Enguany el procés d’avaluació dels projectes s’ha dut de forma diferent, comptant 
amb una empresa externa, ICG, una empresa que té una gran coneixement en la 
matèria i que ha treballat amb molts municipis a nivell estatal. 
 
S’ha comptat també com sempre amb els tècnics i amb l’experiència i trajectòria de 
comissió permanent. L’atorgament es va resoldre el 6 de juliol per junta de govern i 
s’ha concedit subvenció a totes les entitats presentades que han estat un total de 13 
projectes. El termini per a acceptar la subvenció ja ha finalitzat, totes les entitats 
l’han acceptada excepte Viladecavalls Vida i Pau, que ha hagut de renunciar, ja que 
el covid els impedeix dur a terme el seu projecte. Es preveu que el cobrament de les 
subvencions es dugui a terme al setembre; i també es deslliurarà al més aviat 
possible els diners d’aquesta renuncia per tal de destinar-los a ajut humanitari, tal 
com es va quedar al darrer consell.   
 
Un cop finalitzat el procés de valoració, per tal de fer un retorn a les entitats es va 
fer: 

- Tres sessions formatives virtuals per àrees geogràfiques durant el mes de 
juliol 

- S’ha enviat a cadascuna de les entitats la fitxa de valoració del projecte 
corresponent per tal de que puguin veure amb detall quina ha estat la 
puntuació i les observacions fetes. 

Passa la paraula a Rogelio Pla de la consultora ICG. Aquest fa un breu resum 
mitjançant un power point de les dades més significatives d’aquesta convocatòria 
(tipus de projectes, territoris, temes tractats,...), explicant, en primer lloc, els origen 
de la consultora ICG i dels serveis i projectes que desenvolupa per a les 
administracions publiques.  



 
 
  
 
 
 
 
A continuació explica la metodologia que es va fer servir per al procés de valoració:  
es va establir inicialment quines havien de ser les línies de treball, es va ajustar 
l’eina d’avaluació i adaptar en un format per sistematitzar tota la informació, el 
resultat de la qual són les fitxes lliurades. I posteriorment es va començar la fase 
d’avaluació. Van participar 5 experts en aquesta fase i es van distribuir els projectes 
en funció del nivell d’expertesa de l’àrea geogràfica i/o de la temàtica. 
 
Un cop avaluats els projectes, es van posar en comú amb les tècniques de 
l’Ajuntament i es van analitzar les valoracions, principalment aquells criteris amb 
diferencies de puntuació. Un cop consensuada, es va informar i validar per la 
comissió permanent.  
 
La tasca realitzada ha permès detectar alguns punts febles de l’actual sistema, com 
el fet que en alguns subcriteris els rangs de puntuació dóna resultats molt dispars 
per petites diferències. Proposa de cara al futur canviar algun criteri per reduir la 
subjectivitat en la interpretació del criteri, donar  més pes a la informació que 
objectivament és verificable, i repensar els criteris que tenen a veure amb el 
coneixement de l’entitat i la seva trajectòria, per tal que la valoració sigui objectiva 
però en cap cas penalitzi les entitats petites i arrelades al territori. 
 
El pressupost de la convocatòria ha estat 210.000, un 68% del pressupost global 
que han sol·licitat les entitats. El continent amb més projectes és Africà, en segon 
lloc Amèrica i en últim lloc Àsia amb només dos projectes. Deu d’ells estaven 
adreçat a dos dels àmbits del Pla director de millora de les condicions de vida i onze 
d’ells en temes d’igualtat de perspectiva de gènere. 
 
A continuació intervé Katrina, en representació de la comissió permanent, i fa una 
breu valoració del procés. 
 
Sobre la modificació de l'avaluació, comenta que fins l'any passat, les entitats 
membres de la comissió permanent participaven en  la valoració dels projectes 
presentats, sempre tenint com a referència i utilitzant únicament criteris de valoració 
objectius derivats de les bases. Després d'alguns debats sorgits durant la 
convocatòria 2019, es va plantejar la possibilitat de canviar el sistema i contractar un 
avaluador extern, posant en dubte una mica la fiabilitat de les puntuacions si les 
entitats avaluadores també eren entitats sol·licitants. Els membres de la Comissió 
Permanent pensen que és important augmentar la transparència i la rendició de 
comptes en tots els procediments que du a terme l‘Ajuntament de Sabadell, i evitar 
qualsevol ombra de dubte respecte a les subvencions atorgades, principalment 
davant dels companys i companyes del Consell. Per això van donar el vistiplau a  la 
proposta de l'Ajuntament de contractar una empresa especialitzada a tal efecte.  
 
L’Ajuntament els va informar abans de la valoració dels projectes. És important 
destacar que els criteris de valoració no han canviat ja que no han canviat les bases 
i que, per tant, simplement s'ha incorporat una mirada més tècnica que ha aportat 
objectivitat a la valoració de les sol·licituds del 2020. En aquesta mateixa línia, 
troben que és un avenç el que s'hagi facilitat a cada entitat una fitxa amb la valoració 
del seu projecte no només amb les puntuacions (com fan altres ajuntaments), sinó 
amb apreciacions qualitatives, la qual cosa incrementa el nivell de transparència que 
desitgen.  
 



 
 
  
 
 
 
També valoren positivament que des de l'Ajuntament se'ls hagi mantingut informats i 
que l'empresa avaluadora els hagi explicat tot el procés perquè això els ha permès 
fer un bon seguiment i també detectar més punts a millorar en el procés de valoració 
de cara als propers anys: 
 
1) Cal un canvi de bases i la renovació i detall dels criteris d'avaluació. Això ajudarà 
a les entitats a entendre quins són els seus punts de millora. També ajudarà a aclarir 
conceptes tècnics propis de la cooperació actual com ara: capacitat transformadora, 
enfocament de gènere, rendició de comptes, participació, etc., dels quals cal parlar i 
debatre obertament, per tal de facilitar l'accés de totes les entitats a les subvencions 
per als seus projectes. Totes les entitats han d’entendre inequívocament que vol dir, 
com s’ha d’incorporar i com es valorarà. Alhora, l'aclariment d'aquests conceptes a 
les bases (què volem?, què es valorarà?, etc), ajudarà a planificar una formació 
adreçada a entitats que les permeti incorporar en els projectes la previsió de com 
treballar aquests conceptes.   
 
2) És molt important que l'empresa contractada tingui coneixement del model de 
cooperació local. Si bé una valoració més tècnica pot aportar més objectivitat, no es 
pot perdre de vista el tipus de cooperació que fem les entitats de Sabadell. La 
valoració també ha de tenir en compte quines són les capacitats reals, l'arrelament al 
territori en el qual treballen, què és important per a la base social de les entitats. Cal 
incorporar canvis que permetin millorar la qualitat dels projectes de les entitats, però 
la millora tècnica no pot fer-se perdent l'essència de la cooperació sabadellenca, ni 
ignorar el perfil dels actors que hi pertanyen. En el procés d’aquest any no només 
s’ha valorat l’entitat la part tècnica, sinó que s'ha valorat l'entitat en si, i això aporta la 
proximitat que es valora de les entitats.  
 
És a dir, que la valoració ha estat objectiva i professionalitzadora en la part tècnica, 
però una part de la valoració global ha tingut en compte l'entitat que es presentava i 
l'experiència d'aquesta. 
 
La Sra. Marta Morell obre torn de preguntes a les entitats: 
 
Agustín Lorca fa les següents aportacions: 

 
- Està d’acord amb la necessitat de canviar les bases, però s’ha de fer amb un 

procés participatiu, totes les entitats han de poder participar en aquest canvi. 
- Respecte a que no hi ha cap projecte compartit entre dues o més entitats, diu 

que per treballar en xarxa cal tenir molta informació i coneixement de l’altre i 
que és complicat. 

- També diu que els criteris no haurien de penalitzar mai; haurien de millorar 
puntuació però mai penalitzar. Rogelio aclareix que ha estat una mala 
expressió seva, que no s’ha penalitzat, però que quan es valora les entitats 
per norma general són les més grans les que obtenen una puntuació millor, 
perquè són criteris estàndards. Proposa que si es modifiquen bases es tingui 
aquest fet en compte perquè també les entitats petites i compromeses siguin 
ben puntuades.  
Rogelio, pel que fa referència als projectes en agrupació, respon que té a 
veure molt amb la manca de coneixement entre les pròpies entitats de 
cooperació. 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
3. Pla de treball del període setembre-desembre 

- Procés de modificació de bases de subvencions de cooperació 
- Comissió epd 
- Formacions 

 
Modificació de les bases de subvenció de cooperació : Rosa Nuñez explica que 
l’equip tècnic des de ja comença a treballar en l’elaboració de les noves bases de 
subvencions; és un tema que ja estava al Pla de treball, i que tant les entitats del 
Consell com la pròpia consultora contractada per l’avaluació comenten que és 
necessari fer. 
El procediment d’elaboració de les noves bases es treballarà en el si de la Comissió 
Permanent, i comptarà amb el suport d’ICG, ja que han fet l’avaluació i coneixen les 
bondats i mancances, punts forts i febles de l’actual, per la qual cosa poden 
acompanyar en aquest procés de millora i adaptació a la normativa actual i a la 
realitat i necessitats de les entitats de Cooperació. Es preveu tenir una primera 
proposta de document per octubre-novembre. 
 
Comissió epd : explica que es va fer la primera reunió de la Comissió d’EpD per 
treballar tots els temes de sensibilització i divulgació a Sabadell.  
 
Un dels temes que no s’ha pogut fer per causa del Covid-10 és la Festa del Comerç 
Just i la Banca Ètica,  i per això s’ha impulsat una línia de treball que té com a 
objectiu informar i sensibilitzar sobre el comerç just com opció de compra 
transformadora. Francesc Vives, d’Oxfam Intermón, explica que l’activitat prevista 
per la festa del Comerç Just la faran al mes d’octubre al mercat central, en el marc 
del Mescla’t. A més, la comissió està treballant ja en l’elaboració d’una campanya 
virtual de sensibilització i foment del comerç juts que es durà a terme al mes de 
desembre. 
 
Pel que fa al Mescla’t , totes les entitats han rebut un correu de l’Àrea. El Mescla’t es 
continua fent, en principi, però es redissenya davant la crisi del covid 19. Es va 
enviar el formulari a totes les entitats i s’està acabant de gestionar tot plegat. Com a 
cooperació es vol portar l’orquestra LiberArte que són noies pertanyents a bandes 
mares de Guatemala que estan a la presó. 
 
Un altre tema relacionat amb la sensibilització i educació per al desenvolupament és 
el foment de la Cultura de la Pau. Olga Jimenez explica que el 21 de novembre es 
commemoren els 25 anys dels acords de Dayton, i que d’aquí un any i mig es 
commemorarà els 25 anys del viatge que Sabadell va fer a Sarajevo, unes 50 
persones pertanyents a partits polítics, entitats, premsa i empreses van viatjar allà. 
Tant Sabadell com Barcelona, que són les ciutat amb més relació amb Sarajevo els 
hi agradaria fer una commemoració del que va significar aquesta relació, i treballar 
temes com la diversitat de creences, cultures, del que és Europa, etc.  
 
Enguany, hi ha un acte que seria el tret de sortida. L’entitat l’ha treballat  cultura i 
conflicte i fa una reflexió i anàlisi sobre la violència de les dones com a arma de 
guerra. Ens lliga molt amb la transversalitat de temes de l’àrea i són temes actuals. 
Dones que van ser violades a la guerra de Bòsnia i fills que van tenir quina és la 
seva vivència després de 25 anys. I que s’està donant a altres països del món 
actualment. Això s’està treballant amb la taula de gener. Aquest projecte, de nom 
“Encara hi ha algú al bosc”, planteja quatre activitats:  
 
 



 
 
  
 
 
 
1. Obra de teatre el 15 de novembre en el Principal. 
2. Documental i taula rodona (donar-li contingut des dels diferents espais de 
participació com el consell o la taula de gènere...). Laura plantejava que això es 
pogués treballar amb la UAB Cultura per la pau. 
3. Exposició, instal·lació fotogràfica, a Barcelona s’exposarà a l’antiga model. 
Ens agradaria portar-la al carrer i no en un espai tancat i parlant de conflictes actuals 
també. 
4. Actuació pedagògica als instituts 
 
Xavi Miralles de Creu Roja pregunta si les entitats poden obtenir documentació i 
informació relativa a que va passar a la ciutat fa 25 anys, com es va bolcar, qui va 
anar al viatge, com va ser la reconstrucció del teatre... Ikram intervé aportant entitats 
i dates que poden ajudar a aquest acte commemoratiu dels Acords de Dayton 
 
Olga Jimenez explica que s’ha creat una mini comissió i ara s’ampliarà i es parlarà 
amb l’arxiu per recollir dades i documents. Va haver molta vinculació amb el teatre, 
es va treballar molt amb entitats juvenils. 
 
Núria Jané, de la Lliga dels Drets dels Pobles, comenta que l’entitat que representa 
també va tenir un vincle estret i que actualment tenen una exposició relacionada 
amb el gènere i conflicte bèl·lic, que versa sobre el Congo. Creu que es podria 
vincular amb aquest projecte, atès que ambdues denuncien la mateixa realitat. 
 
Per últim, la Comissió d’epd proposa que la seva labor sigui la de construir una 
estratègia de comunicació i sensibilització més unificada a nivell de Consell i entre 
les entitats i considera que aquest ha de ser el principal repte per l’any 2021 i no 
només centrar-se en l’organització d’actes. 

A continuació Rosa Nuñez informa que durant el mes de juliol es van fer les 
formacions  d’àrea geogràfica, i la de sensibilitzar de forma virtual de la mà de José, 
i està pendent d’organitzar gènere i medi ambient. 

- Valoració de les dues formacions:  

Formació àrea geogràfica : es va enviar un formulari a les entitats. Va ser 
complicat donar un abast tant ampli i va mancar intercanvi de coneixement i 
experiències entre les entitats respecte el seu projecte de cooperació. Es 
proposa per l’any que ve estudiar la possibilitat de fer una jornada en la que 
s’abordi una temàtica més genèrica relacionada amb la cooperació i que 
posteriorment es divideixi en subgrups per fomentar aquest intercanvi i 
coneixença entre les entitats sobre els projectes de cooperació.  
 
Formació com sensibilitzar virtualment : van sortir tres necessitats 
bàsiques al respecte i comentades per les entitats: 1. Fer unes assessories 
individualitzades amb les entitats petites per detectar quines són les seves 
necessitats 2. Posteriorment engegar amb elles una línia de treball de com 
visibilitzar virtualment amb llenguatge de segle XXI la feina que estan fent 3. 
Com captar socis i voluntaris). Es pren nota de cara al pla de treball de  2021. 

 
Finament recorda que a la tardor es farà la formació sobre gènere i sobre 
emergència climàtica per les entitats de cooperació.  
 
Rosa Nuñez comenta, per acabar, que al mes d’agost serà la commemoració del 75 
aniversari del llançament de les bombes nuclears a Hiroshima i Nagasaki, i que s’ha 



 
 
  
 
 
 
preparat un dossier pedagògic, que es pot fer de manera presencial i també virtual, 
per apropar als nens i nenes de primària a aquest fet històric, i promoure la cultura 
de la pau. 
 
4. Precs i preguntes 
 
Marta Morell pregunta als assistents si algú vol fer preguntes, comentaris o 
suggeriments. 
  
El proper Consell de Cooperació serà a la tardor. Ikram explica que possiblement 
caldrà fer-ne dos: un a l’octubre i altre a finals de novembre, per repartir contingut, ja 
que seran massa punts per un de sol.  
 
Agustin Lorca intervé dient que en relació a la incertesa del COVID, i pel que fa a la 
programació del Mescla’t, al setembre decidiran quines activitats es faran o no en 
funció de com estigui la situació i les instruccions de les autoritats. Marta Morell li 
respon que l’Ajuntament no vol anul·lar res però que s’han de garantir les mesures 
de seguretat i la salut dels ciutadans per davant de tot. 
 
Sense res més a dir per cap de les persones assistents, a les 18.17 hores es dona 
per acabat el plenari. 
 
 
 
 
La secretària,       Vist-i-plau 
        La Presidenta delegada,  
 
 
 
Estela Morente Morales     Marta Morell Albaladejo 
 
 
 
 


