
 

 

 

  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DEL CONSELL  MUNICIPAL 
DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ  

Data: 24 de novembre de 2020  
Hora d’inici: 18 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. 
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 
 
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  
Sra. Concepció Cabanes, de Mans Unides 
Sr. Dani Garcia, de la  Fundació J.C. Sindicalistes Solidaris 
Sra. Esther Tena, de la Fundació Vicente Ferrer 
Sr. Francesc Vives, d’Oxfam Intermón  
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 
Sra. Mireia Gil, de la Fundació Educació Solidària 
Sra. Mònica Corredera, de l’Associació Vallès Wilaia  
Sra. Núria Jané, de la Lliga dels Drets dels Pobles  
Sra. Sílvia Mestras, de Taller Art, Cultura i Creació (TACC) 
Sra. Tere Ibàñez, del Casal Català - Cubà 
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. 
Sra. Margot Planas, tècnica de cooperació. 
Sra. Estela Morente, tècnica superior en dret, qui actua com a Secretària. 
 
Convidats externs 
Sr. Jose Gutiérrez, assessor extern de Shofund  
Sr. Rogelio Pla, representant de la consultora ICG 
 

 



 

 

 

  

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

La Marta Morell dóna la benvinguda a les persones assistents en aquesta reunió que 
es desenvolupa per videoconferència a causa del COVID-19. Aquest és l’últim 
consell d’aquest any i el tercer 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 les actes de les sessions anteriors : 24 de febrer i 22 de juliol 
de 2020 

El primer punt de l’ordre del dia, com és habitual, és l’aprovació de l’acta de la sessió 
anterior del 22 de juliol de 2020.  

També s’ha d’aprovar l’acta del plenari del 24 de febrer, ja que en el plenari del 
maig, que es va convocar extraordinàriament pel tema de la covid, no es va aprovar 
aquesta acta anterior. 

En no haver-hi cap objecció, es donen per aprovades les dues. 

 

2. Incorporació de Margot Planas, nova tècnica a l’ equip de cooperació 

La Marta Morell presenta a Margot Planas, la nova tècnica que s’incorpora a l’equip 
de cooperació, reforçant els recursos humans destinats a aquest programa. 

 

3. Procés de la modificació de les bases de subvenc ions dels projectes de 
cooperació 

La Katrina Cardenas, membre de la comissió permanent, explica que aquest és un 
objectiu previst al pla d’actuació 2020, de gran importància per disposar d’unes 
bases objectives i clares, i incorporar altres millores que permetin un millor impacte i 
resultats en els projectes subvencionats.  

Comenta que el plantejament inicial era començar el procés a l'octubre i acabar al 
desembre amb les noves bases. I si bé s’ha iniciat el procés a l’octubre, s’ha 
constatat que no dóna temps per finalitzar-ho a finals de 2020 si es vol dur a terme 
una renovació de les bases ambiciosa, que realment suposi una millora respecte les 
actuals i en la qual participin tots els membres del consell. En no acabar-les aquest 
2020, la convocatòria de subvencions de 2021 encara es traurà amb les bases 
actuals. 

Si bé no s’ha pogut fer segons el calendari previst, valora que el més important és 
fer unes bases ben fetes, objectives, transparents, actualitzades i amb les que 
tothom se senti còmode. 

A continuació, en Rogelio Pla, representant de l’empresa ICG, explica què s'ha fet 
fins ara i el que es farà a partir de gener. La pandèmia i la crisi sanitària ha afectat al 
calendari del desenvolupament de la tasca que estan fent a l’Ajuntament de 
Sabadell i ha coincidit amb la transició a l’administració electrònica, que haurà de 
quedar reflectida a les noves bases. A data d’avui no donava temps d’incloure 
aquestes novetats.  



 

 

 

  

La tasca de l’elaboració de les bases consta de quatre punts o productes:  

1. Millorar les bases. 

2. Incorporació dels eixos transversals de l’Ajuntament de Sabadell. 

3. Revisió i millora del procés de revisió dels expedients (criteris de 
valoració/selecció i proposta de revisió i millora del propi procés d’adjudicació de la 
subvenció). 

4. Documentació que les entitats han de presentar amb les propostes (en la 
sol·licitud i en la justificació).  

Com es treballarà de manera participativa;  en breu es passarà a les entitats un 
qüestionari que permetrà detectar punts forts, febles i de millora respecte els quatre 
punts esmentats anteriorment. 

Nuria Jané, de la Lliga dels Drets dels Pobles, intervé preguntant si la modificació de 
les bases és  únicament per projectes de cooperació o afecta a altres subvencions 
que convoca l’Ajuntament. Rosa Núñez li respon dient que només modifiquem les de 
cooperació.  

 

4. Pròrrogues de justificació, execució i convocatò ria any 2021 

La Rosa explica que la Ikram ha enviat dos correus informatius recordant les entitats 
la possibilitat que tenen de demanar l’adaptació del projecte per causa de la covid, 
ampliació del termini d’execució i ampliació del termini de justificació. Recorda que 
tothom que  necessiti més temps, que ho demani per escrit abans de finalitzar l’any, i 
a ser possible el més aviat millor. 

Es consulta si aquesta ampliació de terminis és exactament igual per les 
subvencions de sensibilització. Les tècniques municipals desconeixen aquest 
aspecte concret, i es comprometen a fer arribar a tothom la resposta per escrit. 

Esther Tena, de la Fundació Vicente Ferrer, pregunta que si pot presentar-se a la 
propera convocatòria si ha sol·licitat pròrroga, ja que no ha justificat la subvenció 
anterior. Rosa Núñez li contesta que sí que podrà perquè al prorrogar no ha finalitzat 
el termini per justificar-la, i per tant, no ha incomplert cap obligació que la inhabiliti 
per ser receptora de subvencions. 

Així mateix informa que en breu es passarà per junta de govern local l’aprovació de 
convocatòria de subvencions 2021, per tal de publicar-se a principis de gener i 
concedir-les durant el primer quadrimestre de l’any. 

 

5. Accions de sensibilització/formació 

- Campanya virtual de comerç just 

Com enguany no s’ha pogut fer la tradicional Festa del Comerç Just, la comissió 
d’epd (d’educació per al desenvolupament) del Consell ha impulsat una campanya 
virtual de comerç just. 

 



 

 

 

  

Marcel, membre de la comissió d’epd, comenta que aquesta comissió es va 
proposar de constituir-la en el consell del febrer per tirar endavant una de les línies 
del Pla d’Accions 2020 en l’àrea de sensibilització. Recorda que l’ epd és una eina 
fonamental de transformació social a través de la sensibilització a la ciutadania i 
invita a la participació pel desenvolupament sostenible, el treball de gènere, 
diversitat afectiva, aprenentatge intercultural i per la pau. 

Degut a l’excepcionalitat d’aquest any pel tema de la pandèmia, no vam tenir la 
primera reunió fins el 13 de juliol i de forma virtual. En aquestes reunions hi 
participen 5 entitats i el personal tècnic en cooperació del consistori: Oxfam Intermón 
(Francesc Vives), Fundació Josep Camaposada – Sindicalistes Solidaris (Daniel 
Garcia), Lliga dels Drets dels Pobles (Núria Jané), Fundació Educació Solidària 
(Mireia Gil), i Agermanament Sense Fronteres (Marcel Torras).  

Enguany s’han centrat en l’acció de Comerç Just. Per treballar aquesta temàtica s’ha 
incorporat un assessor extern, José Gutierrez, de Shofund, que és expert en 
comunicació en l’àmbit de la sensibilització i amb recursos de format virtuals. 
L’objectiu era i és fer una campanya per promoure el consum de productes de 
Comerç Just, donat que aquest any no s’havia pogut fer el dia de Comerç Just, es va 
pensar en fer una campanya virtual, amb un bon eslògan i amb una guia dinàmica 
on convidés a conèixer el Comerç Just, els seus principis, la seva filosofia i 
promoure els seus productes estrella, amb la xocolata com element central per 
visualitzar un altre tipus de consum,  i un espot publicitari fet per gent jove. Tot això  
fet amb imatges i amb un llenguatge molt proper a tot el públic, fonamentalment als 
joves i demés, utilitzant les tècniques de comunicació per part del nostre expert. 

Aquest treball té a més la riquesa de ser molt transversal. Treballar entre 4 entitats 
del consell que ens dóna la oportunitat de conèixer-nos més, de tenir el suport de 3 
tècniques de cooperació del programa i sobretot de l’expertesa del assessor extern. 
En definitiva, tota una activitat posada en pràctica.  

José Gutierrez, assessor extern de Shofund, que ens acompanya en l’elaboració 
d’aquesta campanya, explica que les persones interessades podran descarregar-se 
una guia gratuïta de comerç just a canvi de facilitar les seves dades personals. 
D’aquesta manera s’utilitza l’estratègia d’e-mail màrqueting per desenvolupar els 
continguts de la guia i sensibilitzar a la població de Sabadell sobre els beneficis del 
Comerç Just.  

 

- Canvi climàtic: com treballar-ho en els projectes  de cooperació 

Sílvia Mestres, membre de la comissió permanent, recorda que la formació que es 
farà el 30 de novembre, i de la qual les entitats ja han rebut un correu informatiu. 
Serà una formació a nivell bàsic, d’1,30 hora i es parlarà del canvi climàtic i com 
integrar els reptes que comporta en l’ àmbit de la cooperació. La inscripció a la 
formació finalitzava el dia 20, però s’ha ampliat i qui estigui interessat encara pot fer-
ho fins el 26 de novembre. En funció del resultat d’aquesta formació inicial, 
valorarem si fer-ne el proper any formació que aprofundeixi sobre temes més 
concrets relacionats amb el canvi climàtic i l’emergència energètica. 

 

 

 



 

 

 

  

- Programa entorn la commemoració dels Drets Humans  

Lluís Berenguer, membre de la comissió permanent, explica que moltes entitats de 
cooperació participen amb activitats pròpies en el programa de commemoració dels 
Drets Humans, un programa ple d’activitats que tenen per objectiu sensibilitzar, 
donar a conèixer i promoure els drets humans. El programa inclou xerrades i 
activitats organitzades de forma telemàtica a causa de la covid.  

En Lluis va convidant a les entitats organitzadores d’aquestes activitats a explicar-
les:  

1. Sílvia, de TACC, parla del projecte “Joves en acció” i explica què és, què fan i 
com ho fan. L’activitat que fan en el marc dels programa de Drets Humans és “Joves 
i Drets Humans, i tu què en penses?”. És un vídeo en el que es reflexiona sobre els 
drets humans i quines sensacions els genera la seva vulnerabilitat. El dimecres 10 
de desembre es trobarà el vídeo a l’Instagram de Joventut (@sbdjove), a l’Instagram 
de Taller d’Art Cultura i Creació (@taccbcn), al canal de YouTube de Drets Civils i 
Gènere i altres canals de difusió. 

 

2. Nuria, de La Lliga dels Drets dels Pobles, explica que fan dues activitats. 
L’exposició “Cicatrius compartides” elaborada per alumnes, professors/res i de 
l’ESDI i membres de la Lliga, està centrada en la violència envers les dones i 
centrada a la República del Congo. Estarà del 17 de novembre al 4 de desembre al 
Centre Cívic de Sant Oleguer. L’altre activitat és la projecció d’un documental en 
línia que vol dir “Dolor i esperança” que està lligat a l’exposició anterior i en el qual 
es dóna veu a les dones que han patit la violència sexual al Congo. Està exposat 
amb molta delicadesa i demostra què s’està fen com a societat per donar suport a 
aquestes dones. la seva població per mirar endavant i creure que un altre Congo és 
possible. Es podrà veure en el següent enllaç 
http://www.dretsdelspobles.org/ca/%20quefem/publicacions/documentals.htm 

 

3. Daniel, de Sindicalistes Solidaris, comenta que duran a terme una exposició 
dels ODS, on mostren de manera gràfica i entenedora els objectius per aconseguir 
els ODS. L’exposició estarà al Casal Pere Quart a principis de 2021, però encara no 
tenen les dates concretes.  

 

4. Francesc, d’Oxfam Intermón, comenta que el 9 de desembre  es presentarà 
una exposició al Youtube anomenada “Tierra sin ellas” al canal d’Oxfam, organitzada 
pel col·lectiu 5W i Oxfam i que estarà presentada per les mateixes autores i per un 
representant de  l’entitat Oxfam. Serà el dimecres 9 de desembre, a les 19 h, en línia 
al You Tube d'Oxfam Intermón. 

 

5. En Lluis, de la Fundació Pau i Solidaritat, explica el projecte “Drets humans i 
empreses transnacionals a Colòmbia i al món”. FPS. Serà el 15 de desembre a les 
18 h a la plataforma Meet https://meet.google.com/hyv-njpn-ceu?hs=122&authuser=0 



 

 

 

  

6. Informacions diverses 

- Projectes d’emergència i ajut humanitari 

Rosa Núñez explica que aquest any s’han donat subvencions d’emergència per ajut 
humanitari a les entitats Open Arms i Creu Roja. També es va fer un acte virtual per 
explicar-ho a la ciutat. 

S’ha cregut convenient donar aquests dos recolzaments, per un costat, per donar 
suport al rescat dels refugiats en trànsit pel mediterrani, i per un altre, per contribuir a 
reconstruir la ciutat i port el Líban després de les greus explosions d’agost. Les dues 
emergències estan patint encara més greuges degut a la covid i en aquest marc ens 
hem de nodrir d’entitats que tenen capacitat logística i experiència en la matèria.  

Comenta que es va començar a estudiar a l’estiu el poder obrir un període de 
sol·licituds per tal de que les entitats locals del consell presentessin projectes 
d’emergència humanitària als quals destinar recursos econòmics, però per temes 
jurídics i de terminis administratius, era inviable dur-lo a terme aquest any. Això vol 
dir que al gener/febrer de 2021 es treballà amb la comissió permanent per estudiar 
aquesta via. 

 

- Funcionament del plenari del Consell: interacció i més dinamisme 

Rosa explica que un dels objectius d’aquest 2020, a proposta de les entitats de la 
comissió permanent, era fer canvis de format en els plenaris del Consell perquè no 
només tinguin una vessant informativa i deliberativa, sinó que també de coneixença 
entre les entitats, d’interacció, treball en xarxa, etc.. 

Amb la covid i amb tots els canvis en quan al treball virtual no hem pogut fer les 
activitats que teníem previstes per avançar en aquest objectiu, però pel 2021 volem 
treballar conjuntament amb la permanent en una nova proposta, adaptada a les 
videoconferències, i consensuar-la amb la resta d’entitats del plenari per tal de 
millorar el funcionament i que tingui un caràcter més dinàmic i atractiu. 

Joaquim Carné, de JXS, intervé agraint la intervenció de les entitats i la feina feta 
per tothom. 

 

7. Precs i preguntes 

Olga Jiménez pregunta als assistents si algú vol fer preguntes, comentaris o 
suggeriments. 

Nani Valero, de la Crida per Sabadell, intervé dient que pensa que la nova dinàmica 
d’avui amb la participació de les entitats és molt bona i ho agraeix. Comenta que 
creu que no es van tenir en compte les propostes del Fons de Cooperació per les 
subvencions d’emergència.  

Ikram intervé agraint molt el treball i el compromís de les dues comissions dels 
Consell. 

Rosa Núñez recorda a les entitats que hi participin i presentin les sol·licituds, segons  
el que s’ha parlat. 



 

 

 

  

Sense res més a dir per cap de les persones assistents, a les 19.12 hores es dóna 
per acabat el plenari. 

 

 

 

 

 

La secretària,       Vist-i-plau 

        La Presidenta delegada,  

 

 

 

Estela Morente Morales     Marta Morell Albaladejo 

 

 

 

 


