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CONTEXT I PRESENTACIÓ 
 
La trobada entre municipis catalans i municipis marroquins amb les associacions dels 
col·lectius marroquins que resideixen a Catalunya s’emmarca en la continuació de la primera 
trobada que es va celebrar a Tànger, Marroc, el mes de juny de 2010 amb la participació 
d’ajuntaments marroquins i catalans, organitzada amb el suport i la participació de l’ACCD. 
 
Després d’un període de reflexió per part dels municipis i del Fons Català, i després d’una 
missió d’identificació al Marroc l’abril-maig de 2012, que es desenvolupa amb el suport del 
Programa ART GOLD Marroc del PNUD, s’identifica l’eix de codesenvolupament com a línia de 
treball en el marc del municipalisme. Es tracta de promoure el treball entre governs locals 
d’una banda i l’altra de la Mediterrània, i d’implicar-hi la societat civil i els col·lectius de 
marroquins que resideixen a Catalunya per treballar de manera conjunta en el 
desenvolupament dels territoris d’origen. 
 
La Llei local (Charte Communale), l’estat del procés marroquí de descentralització, la recent 
elaboració dels plans de desenvolupament comunals (PCD) i la nova Constitució, constitueixen 
nous processos que s’han de tenir en compte en la cooperació amb aquest país, ja sigui 
directa, entre municipis, o indirecta, amb els actors de la societat civil. En aquest sentit, la 
trobada permetrà presentar als municipis catalans i als col·lectius marroquins residents a 
Catalunya, el nou marc marroquí de descentralització i els eixos estratègics per a una 
cooperació més eficaç i basada en les estratègies del territori. 
 

- Objectius  
 
La trobada reunia dos objectius principals: 

 
- Crear un espai de trobada entre els municipis catalans i marroquins per identificar els 

punts en comú dels seus plans de desenvolupament local, per tal d’identificar futurs 
intercanvis tècnics en el marc dels seus àmbits d’experiència i d’interès. 
 

- Crear un espai de trobada entre els municipis catalans i marroquins i el teixit associatiu 
marroquí resident a Catalunya, per tal de donar a conèixer el context de 
descentralització marroquí, els Plans de Desenvolupament Comunals i les estratègies 
regionals als municipis i associacions que vulguin desenvolupar projectes de 
codesenvolupament als territoris d’origen dels migrants a Catalunya. 
 

- Participants
1
 

 
Marroc: Alcaldes de Ksar el Kebir, Larache i Tetuan; secretari general de Larache, representant 
de Chefchaouen, Consell Regional de Tànger Tetuan, Consell Regional de l’Oriental - Nador, 
coordinador del Grup de Treball Regional i un representant del mateix Programa ART GOLD 
Marroc del PNUD (9 representants) 

 
Ajuntaments catalans/ Cooperació descentralitzada: Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Gavà, la 
Garriga, Lleida, Manlleu, Manresa, Roses, Diputació de Barcelona, Programa ART 
Internacional PNUD (10 institucions/19 participants) 

 
Societat civil: Associacions catalanes que desenvolupen projectes al Marroc i associacions de 
col·lectius marroquins residents a Catalunya (15 associacions/39 participants) 
 
Lloc Lleida, Cerdanyola del Vallès, Granollers (Les activitats principals s’han desenvolupat a 
la ciutat de Lleida, en el marc de la quinzena “Mirades al Sud“ que enguany s’ha dedicat als 
països del Magrib) 
 
Dates  5-8 de juny de 2012 
 
 

                                                 
1
 Llista detallada en annex 

http://www.paeria.es/dcci/
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DESENVOLUPAMENT DE LA TROBADA 
DIMARTS 5 DE JUNY, LLEIDA 
 
Jornada de treball conjunta  
 
La jornada del 5 de juny va permetre crear un espai de trobada entre ajuntaments catalans, 
municipis marroquins i associacions del col·lectiu marroquí per tractar els diferents temes 
previstos al programa i treballar en grups de treball. La jornada va comptar amb la participació 
d’una seixantena de persones. 
 

- Presentació i benvinguda 
 
Meritxell Budó, presidenta del Fons Català i 
alcaldessa de l’Ajuntament de la Garriga 
 
La presidenta del Fons Català dóna la 
benvinguda a la delegació marroquina i a tots i 
totes les participants, presenta el marc de la 
Trobada i la voluntat de coordinació i concertació 
de la cooperació local catalana amb el Marroc 
segons les estratègies de desenvolupament dels 
territoris i la implicació dels col·lectius d’origen 
marroquí. 
 
Ma. Rosa Ball, regidora de Drets Civils, 
Cooperació i Igualtat de l’Ajuntament de Lleida 
 
La regidora de l’Ajuntament de Lleida dóna també la benvinguda a tots els participants a la 
Trobada que se celebra en el marc de la quinzena “Mirades al Sud”, que organitza anualment 
l’ajuntament de Lleida conjuntament amb totes les entitats i que enguany es dedica als països 
del Magrib. La regidora posa de relleu el paper pioner i innovador de Lleida en els processos de 
codesenvolupament i en la implicació dels col·lectius migrants com a ciutadans actius a la ciutat 
de Lleida i compromesos amb el desenvolupament de les comunitats d’origen. 
 
Taula rodona: Els plans locals de desenvolupament i la complementarietat d’actors com 
a factors clau del desenvolupament territorial 

 
Moderador de la taula: Paolo Leotti, coordinador de continguts de la trobada 
 

- Presentació de la jornada i objectius esperats 
 
Joan Solà, Responsable Àrea d’Àfrica i Mediterrània del Fons Català 
 
Es presenta el marc de la trobada que es desenvolupa a Catalunya del 4 al 8 de juny i que 
constitueix la continuació de la primera trobada de municipis catalans i del Nord del Marroc, 
celebrada a Tànger el juny de 2010. En aquesta ocasió s’incorpora la participació de la societat 
civil i dels col·lectius d’origen marroquí com a actors de desenvolupament dels seus territoris 
d’origen. 
 
El Fons Català aposta per treballar en la millora de la qualitat de la cooperació segons els 
principis de la Declaració de París per l’Eficàcia de l’Ajuda, on es posa de relleu la importància 
de la coordinació entre actors i l’harmonització, com també l’alineació amb les polítiques de 
desenvolupament nacionals, regionals i locals. Amb aquest objectiu, des del Fons Català 
s’impulsa la creació de grups de treball temàtics i geogràfics, al si de les Comissions de Treball 
(Municipalisme, Codesenvolupament i Pau) per països concrets, com és el cas del Marroc, 
Gàmbia i Senegal, per evitar la duplicació d’esforços, tenir un millor impacte, optimitzar els 
recursos i dinamitzar les relacions amb totes les parts que participen. 
 
També és important tenir en compte la horitzontalitat de les relacions entre municipis d’una riba 
i d’una altra del Mediterrani, i la potencialitat d’intercanvis entre homòlegs per compartir 
experiències i problemàtiques conjuntes.  
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- Contextualització de la regió de Tànger-Tetuan i Línies Directrius de Suport a la 

Regió de Tànger-Tetuan per a la Cooperació Internacional. 
 
Mina Rouchati, comissària d’Assumptes Socials i Societat Civil al Consell Regional de Tànger 
Tetuan i coordinadora del Grup de Treball Regional del Programa ART GOLD Marroc del 
PNUD 
 
Es posen de relleu quatre instruments que s’han creat a la regió per millorar la qualitat i la 
coordinació de la cooperació internacional i que han comptat amb el suport del Programa ART 
GOLD Marroc del PNUD: 
 

- Plataforma regional de coordinació de la cooperació internacional (Grup de Treball 
Regional), que té com a objectiu actuar com a interfície entre la dimensió local, regional 
i nacional del desenvolupament territorial i la gran varietat d’actors de la cooperació 
internacional de la regió de Tànger-Tetuan. La plataforma està composada pels actors 
clau del desenvolupament del territori (representants locals, serveis de l’estat, societat 
civil, universitats...). 
 

- Document de màrqueting territorial anomenat: “Lignes directrices en appui à la stratégie 
de la Région pour la coopération internationale”, és un document que resulta d’un 
procés participatiu amb més de 400 actors locals de la regió que han participat als 
tallers de planificació estratègica participativa. El document presenta les línies 
prioritàries pel desenvolupament de la regió i vol facilitar la identificació de prioritats als 
agents de la cooperació internacional i descentralitzada que hi treballen. 

 
- Casa del Desenvolupament “Maison du développement” de la regió de Tànger-Tetuan. 

Es tracta d’un espai per facilitar el contacte entre els actors locals i els agents de la 
cooperació internacional i descentralitzada. Al mateix temps és un espai de formació en 
el desenvolupament (des de 2008 1500 actors locals de la regió han participat a cicles 
de formació). La Casa del Desenvolupament també constitueix un lloc d’informació per 
a la ciutadania interessada en temes de desenvolupament i cooperació 
descentralitzada. 
 

- Iniciativa regional – Projecte regional: Es tracta d’un projecte d’abast regional, liderat 
pel Consell Regional de Tànger-Tetuan com a ens local que aglutina tots els municipis 
de la regió. La Llei municipal 2009 – Charte Communale – preveu la creació de les 
Comissions de paritat i d’igualtat d’oportunitats (Commissions de la parité et de l'égalité 
des chances) al si de tots els municipis del Marroc. Aquestes comissions han de vetllar 
a la participació activa de la dona a l’esfera pública municipal, a la presa de decisions i 
a la igualtat d’oportunitats. El Consell Regional de Tànger-Tetuan té a punt l’estratègia 
d’implementació d’aquestes comissions als municipis de la regió i vol comptar amb la 
participació dels socis de la cooperació descentralitzada per l’acompanyament en la 
seva constitució, elaboració de plans estratègics de gènere i realització de formacions 
en la matèria.  
 

Finalment, es posa de relleu que la Regió de l’Oriental, compta amb els mateixos instruments 
per facilitar l’acció de la cooperació descentralitzada al seu territori. 
 
Sophiane Mehiaoui, representant del Programa ART GOLD Marroc PNUD Regió Tànger-
Tetuan 
 
Després d’una breu presentació del Programa que promou la coordinació i l’articulació de 
l’acció de la cooperació descentralitzada a les regions de Tànger-Tetuan i l’Oriental territori per 
evitar duplicacions i solapaments (compta amb més de 35 socis de la cooperació 
descentralitzada), es posa de relleu la importància que les jornades tinguin resultats concrets i 
es doni continuïtat als elements identificats com a prioritaris per a la cooperació municipal 
Catalunya-Marroc. 
 
Es recomana que la identificació de línies de cooperació es faci segons les prioritats definides 
pels plans de desenvolupament local o “Plans Communaux de Développement” (PCD). Els 
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PCD constitueixen un instrument central en la planificació estratègica dels municipis 
marroquins, perquè identifica, a través d’un procés participatiu, les necessitats dels territoris.  
La identificació d’intercanvis tècnics entre municipis catalans i marroquins es considera com 
una línia interessant de treball a desenvolupar per facilitar l’intercanvi d’experiències i entre 
homòlegs en els diferents àmbits de la gestió local. 
 

- La cooperació tècnica entre municipis, possibilitats i reptes  
 
Toni Garrido, tècnic d’Immigració i Cooperació al Desenvolupament, Ajuntament de Cerdanyola 
del Vallès 
 
El representant de l’Ajuntament de Cerdanyola 
del Vallès explica el recorregut de la cooperació 
d’aquest municipi, d’una cooperació indirecta 
(finançament de les ONG locals), a una 
cooperació directa que incorpora un paper més 
actiu per part de l’ajuntament. La incorporació 
de la cooperació municipal directa, es veu 
reflectida al Pla Municipal de cooperació 2006-
2011, que modifica el model de relació basat en 
la relació donant-receptor a un tipus de relació 
entre iguals per compartir experiències.  
 
La cooperació tècnica consisteix en una 
transferència de coneixements a través 
d’activitats de capacitació, adreçada prioritàriament a tècnics i/o electes en àmbits propis de la 
gestió dels serveis municipals (enfortiment institucional) basada en l’intercanvi i la relació entre 
iguals. Forma part generalment d’una acció de cooperació més àmplia i mobilitza personal 
tècnic municipal en actuacions coordinades des del departament de cooperació 
(transversalitat). Els reptes a què fa front la cooperació tècnica són, segons el municipi de 
Cerdanyola: 
 

- Implicació de les parts en totes les etapes del projecte  
- Relació d’intercanvi amb voluntat de permanència, no únicament una assistència 

puntual basada en el model donant-receptor 
- Focalització en problemes reals de la ciutadania i/o necessitats de les seves autoritats 

locals  
- Participació d’altres actors socials locals 
- Relació directa amb la ciutadania (implicació) 
- Cooperació sud-sud 
- Transversalitat 
- Espais de trobada i canals/instruments facilitadors de l’accés a la informació i el 

coneixement 
 
Tot seguit es presenta l’experiència concreta de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en 
cooperació tècnica,  a través d’un projecte de suport a un centre de formació ocupacional al 
sud del Marroc, IMADEL. Al municipi d’Ait Ourir, el projecte ha permès millorar la capacitat de 
l’administració local en la inserció professional dels joves, a través del suport tècnic en diferents 
àmbits al centre de formació ocupacional, que ha permès formar més de 100 joves en àmbits 
com la hostaleria, l’agricultura i la construcció.  
 

- Presentació de les associacions dels col·lectius marroquins residents a 
Catalunya i dels projectes per al desenvolupament dels territoris d’origen 

 
Abderafie Attalydy, President de l’associació Magrebeida 
 
El representant de l’associació presenta l’experiència concreta que han desenvolupat en l’àmbit 
del codesenvolupament al Marroc, vinculant migracions i desenvolupament de manera positiva, 
a través del suport de l’Ajuntament de Lleida. 
 



 

7 

 

Desprès de l’arribada de la migració a Lleida, Magrebeida i altres associacions del col·lectiu 
marroquí resident a Lleida, estableixen col·laboracions formatives amb ONG locals com 
Pagesos Solidaris per desenvolupar projectes de codesenvolupament. Desprès del curs, 
l’associació Magrebeida va formular dos projectes d’àmbit agrícola per al desenvolupament 
dels territoris d’origen: molins d’olives a la regió de Tintit i optimització de l’aigua de la pluja a la 
regió de Taounate. Es fa una valoració positiva dels dos projectes, i pel que fa a les lliçons 
apreses, es considera fonamental trobar una contrapart capacitada i vinculada al territori amb 
qui s’estableixin relacions durables i per dur a terme els projectes de codesenvolupament. 
 
Es posa de relleu la col·laboració amb l’Ajuntament de Lleida, que a través d’una metodologia 
pròpia en l’àmbit del codesenvolupament, ha organitzat un curs de 4 mesos que ha permès 
crear grups mixtes de treball per país (Marroc, Mali i Colòmbia) per desenvolupar un projecte 
conjunt a cadascun dels països. Pel que fa al Marroc, es selecciona un projecte sobre nenes 
amb discapacitat que han pogut participar del projecte d’educació, formació i alfabetització. El 
representant de l’associació es mostra molt satisfet del procés iniciat amb el suport de 
l’Ajuntament de Lleida i els diferents membres del grup de treball, socis locals i contrapart. 
 
Presentació dels plans comunals de desenvolupament (PCD) – metodologia i objectius – 
i introducció a la Xarxa de Ciutats Estratègiques del Nord del Marroc 
 
Mohamed Idaomar, alcalde de Tetuan i president de la Xarxa de Ciutats Estratègiques del Nord 
del Marroc 
 
L’alcalde de Tetuan presenta dos dels instruments que poden facilitar l’acció de la cooperació 
descentralitzada amb els municipis del Marroc: els Plans Comunals de Desenvolupament i la 
Xarxa de Ciutats Estratègiques. 
 
Els Plans Comunals de Desenvolupament – PCD s’introdueixen al Marroc l’any 2008, (llei 
17-08 i Llei Municipal 2009 – Charte Communale). Representen un model que es planteja 
identificar les prioritats locals de desenvolupament econòmic i social i els reptes que planteja 
aquest desenvolupament per articular-se amb el desenvolupament territorial. Segons aquesta 
llei tots els municipis marroquins han d’estar dotats del seu propi PCD. 
 
Els plans es desenvolupen a partir d’una metodologia participativa que implica la participació 
dels diferents agents socials i econòmics locals. La fase de diagnòstic participatiu permet: 
 

- Identificar les especificitats i línies estratègiques de desenvolupament del municipi en 
cinc àmbits d’intervenció territorial i urbà: governança, economia, urbanisme i transport 
urbà, social i medi ambient. 
 

- Identificar els reptes econòmics, socials, territorials i mediambientals vinculats a cada 
àmbit. 
 

- Formular projectes d’àmbit local que impliquin la participació de tots els agents locals 
per respondre a les línies estratègiques identificades. 
 

Un aspecte fonamental és la participació de la societat civil en tot el procés. Pel que fa a 
l’experiència de Tetuan, hi participen 204 associacions mitjançant 12 sessions participatives, 
que han portat a la identificació de 124 projectes, dels quals 81 de competència municipal. 
 
El resultat dels PCD és una bona eina per guiar l’acció de la cooperació descentralitzada (tant 
dels ajuntaments com de les associacions i ONG), en un territori concret, per contribuir a 
respondre a les demandes del territori. 
 
La Xarxa de Ciutats Estratègiques (Réseau de Villes Stratégiques), presidida per Tetuan, i 
iniciada el 2011 a partir dels tallers regionals de restitució dels PCD, té com a objectiu unir 
esforços entre diferents municipis del Nord del Marroc per facilitar les relacions amb els seus 
homòlegs europeus, per promoure l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques sobre 
problemàtiques conjuntes vinculades als reptes de la gestió local (planificació, seguiment, 
avaluació...) 
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Els seus objectius específics són: 
 

- Promoure la cooperació descentralitzada dins i fora de les ciutats membres 
 

- Crear un conjunt de competències per a la planificació estratègica local 
 

- Debatre i compartir les millors pràctiques en la planificació i gestió dels assumptes 
locals a través de missions d'intercanvi 
 

- Proporcionar una oportunitat per a la negociació de partenariats i establiment de vincles 
 
Es presenta també breument la Xarxa de Ciutats Fortificades (Réseau de Villes Fortifiées) 
que, presidida per Chefchaouen, neix amb els mateixos objectius i té com a eixos principals la 
preservació del patrimoni històric i de preservació del medi ambient. 
 
Ambdues xarxes comparteixen tres eixos de treball: 
 

- Organització/Comunicació 
 

- Enfortiment de capacitats / intercanvis tècnics  
 

- Mobilització de socis i partenariats 
 
Taller de treball i intercanvi de visions: La cooperació municipal per a la millora de la 
gestió local i la contribució dels col·lectius migrants en el desenvolupament dels 
territoris d’origen 

 
Es conformen cinc grups de treball mixtos per 
treballar en una metodologia participativa 
(ajuntaments catalans, municipis marroquins i 
associacions dels col·lectius marroquins a 
Catalunya). La sessió es basa en una dinàmica 
de preguntes i respostes sobre qüestions clau 
relacionades amb la temàtica del taller

2
. Una 

part del taller es desenvolupa al matí i l’altra a 
la tarda. A continuació es recullen les principals 
reflexions del taller: 
 

- Plans Comunals de 
Desenvolupament (PCD) 

 
o Desconeixement generalitzat per part de les associacions dels col·lectius 

d’origen marroquí i de les associacions de cooperació de la existència dels 
PCD. 

 
o Les entitats catalanes consideren que és indispensable explorar nous canals 

per tal de tenir una informació actualitzada sobre els PCD 
 

o Es valora molt positivament l’existència dels PCD pel fet que faciliten la 
identificació de sectors d’intervenció prioritaris al territori on es vol cooperar. 

 
o Els PCD, pel component participatiu que tenen, estan legitimats pel conjunt 

d’agents socio-econòmics del municipi i gaudeixen de l’aprovació per part de la 
societat civil. També es fa menció que els PCD contribueixen al procés de 
democratització, més enllà de les urnes. 

 
o Els PCD permeten establir relacions de cooperació directa entre els municipis i 

facilitar l’intercanvi tècnic en la gestió local. 
 

                                                 
2
 Preguntes del taller en annex 
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o La cooperació descentralitzada permet respondre de manera més eficaç a les 
necessitats dels ciutadans i a les línies estratègiques dels PCD. 

 
o Des dels municipis marroquins recomana que els projectes de cooperació 

estiguin vinculats als PCD, si no es dificulta l’articulació i el suport local de 
projectes aïllats, sobretot desprès dels esforços per difondre els PCD. 

 
- Relacions entre actors i participació 

 
o Es important involucrar les associacions dels col·lectius d’origen marroquí en el 

procés de creació de xarxes transnacionals per afavorir una implicació activa 
en el desenvolupament dels territoris d’origen. 
 

o Pel que fa a la identificació de les contraparts, és necessari que s’estableixin 
relacions durables, de compromís conjunt i d’enfocament comú, tenint en 
compte que estiguin integrades al territori i tinguin capacitat suficient per 
desenvolupar els projectes identificats. 

 
o Les associacions del col·lectiu marroquí residents a Catalunya poden establir el 

nexe d’unió entre el municipi de Catalunya d’acollida i el municipi marroquí 
d’origen, i participar en les accions identificades conjuntament. 

 
o Des del ajuntament de Ksar el Kebir es valora molt positivament i es presta 

especial atenció al teixit associatiu i a la societat civil del municipi. En aquest 
sentit s’estan impulsant una sèrie d’activitats generadores de recursos que 
contribueixin a la seva sostenibilitat, un aspecte que podria tenir la seva 
aplicació també a Catalunya. 

 
o Des de les entitats catalanes es considera que els ajuntaments marroquins, pel 

fet que estan vinculats al territori i tenen contacte amb la societat civil, podrien 
tenir un paper destacat en la identificació de les contraparts. L’ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès va fer aquest tipus de vincle per donar suport a algunes 
entitats del seu municipi en la identificació de contraparts i els resultats han 
estat positius. 

 
o Pel que fa a la definició de les associacions dels col·lectius migrants o 

marroquins residents a Catalunya, durant la jornada hi va haver disconformitat 
amb aquesta definició, les persones del mateix col·lectiu s’autodefineixen com 
a catalans d’origen marroquí. Es recomana un canvi d’ús en la terminologia. 

 
- Característiques de la cooperació descentralitzada 

 
o Els participants valoren que la cooperació descentralitzada és un complement 

ideal de les polítiques de proximitat dels ajuntaments sobretot pel que fa a les 
intervencions de caràcter social com l’educació, la dona o la inserció 
professional dels joves.  

 
Visites tècniques  
 
Tots els participants a la Trobada van tenir l’ocasió de participar a les visites tècniques 
preparades per l’Ajuntament de Lleida, per conèixer algunes de les polítiques locals i 
experiències de gestió municipal, d’interès pels municipis marroquins per identificar interessos 
comuns i possibilitats d’intercanvi tècnic. 

 
- Presentació Pla de polítiques d’igualtat i de gènere, visita al Casal de la Dona, 

Ajuntament de Lleida (http://igualtat.paeria.cat/)  
 

El Casal de la Dona és un espai per a la formació, el lleure, la promoció de la salut, la 
participació, la defensa dels drets de les dones, la prevenció de la violència masclista i per fer 
ciutat des de les aportacions i els interessos de les dones. Totes les dones de Lleida poden 

http://igualtat.paeria.cat/
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disposar d'aquest espai de trobada per conversar, compartir inquietuds, intercanviar 
experiències, i participar d’una variada oferta d’activitats. 
 
Totes aquestes activitats estan emmarcades en el II Pla Municipal de Polítiques d'Igualtat de 
Gènere a Lleida 2011-2014. El pla es desenvolupa seguint els principis rectors d’igualtat de 
gènere, igualtat d’oportunitats entre dones i homes, transversalitat de gènere, diversitat i 
participació. Està estructurat en 9 eixos estratègics, el primer dels quals és l’eix transversal de 
gènere. Cada un dels eixos té uns objectius generals i específics i preveu un conjunt 
d’actuacions concretes, 111 en total, que s’hauran d’anar implementant fins a finals de 2014. 
 
Els municipis marroquins es mostren molt interessats en l’experiència presentada, i 
s’identifiquen possibilitats de col·laboració tècnica de suport al procés de creació iniciat al 
Marroc de les Comissions de paritat i d’igualtat d’oportunitats al si dels municipis marroquins. 
 

- Visita al Centre de recursos juvenils de la Palma, Ajuntament de Lleida 
(http://joventut.paeria.es/novetats/palma-centre-de-recursos-juvenils/)  
 

Es visita el Centre de recursos juvenils que compta amb un Servei d'Informació Juvenil, per 
informació directa sobre qualsevol tema d’interès juvenil i assessorament especialitzat 
d'estudis, treball, internacional, temes legals, suport psicològic, drogodependències. El Centre 
també compta amb un Hotel d’Entitats Juvenils, la Borsa d’habitatge jove, una Sala multimèdia i 
un Espai d’activitats on hi ha una programació trimestral d’activitats per a joves i activitats 
programades per entitats juvenils. 
 
Activitats de la quinzena “Mirades al Sud” organitzada per l’ajuntament de Lleida 
 
La delegació marroquina i algunes de les associacions i municipis participants a la Trobada, 
participen a l’activitat nocturna organitzada en el marc de la quinzena “Mirades al Sud”: Taula 
rodona sobre Codesenvolupament, experiències viscudes a Marràqueix, Tindit i Taounate. La 
taula rodona compta amb la participació, a més de les associacions de Lleida que presenten la 
seva experiència, de Rafa Crespo, antropòleg i secretari general del Centre d’Estudis Africans, i 
d’Aouatif Stitou, adjunta al director de l’ACCD. Alguns membres de la delegació participen 
activament en el debat. 
 

DIMECRES 6 DE JUNY 
 
Visites tècniques  
 
El matí del dimecres 6 de juny, es continuen les visites tècniques pels representants de la 
delegació marroquina.  
 

- Abocador, planta de compostatge i deixalleria municipal 
 

L’abocador que es visita dóna servei a 38 
ajuntaments de la comarca del Segrià entre els 
quals Lleida té un pes preponderant. Els 
propietaris són els mateixos ajuntaments 
organitzats en un consorci mentre que la gestió 
de l’abocador i de la deixalleria municipal s’ha 
donat en concessió a una empresa 
especialitzada, Ilnet.  
 
En el primer cas l’enterrament dels residus que 
no es poden reciclar va acompanyada amb el 
tractament de la fracció orgànica que es 
converteix en abonament i que es dóna als 
pagesos de la zona per als conreus. Com els abocadors del Marroc presenten problemes 
relacionats amb la producció de metà, i Lleida presenta el sistema utilitzat. 
 
Tant l’abocador, com la deixalleria i el servei de recollida Ilnet, són només part d’un sistema 
més complex que gira al voltant dels ciutadans que han de conèixer i estar sensibilitzats per 

http://joventut.paeria.es/novetats/palma-centre-de-recursos-juvenils/
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col·laborar amb els ajuntaments a l’hora de prevenir, reutilitzar y reciclar. En aquest sentit, 
s’organitzen activitats a les escoles, es programen visites a l’abocador i un cop a la setmana un 
camió adaptat visita cada barri per tal de recollir productes que s’haurien de transportar a la 
deixalleria municipal. 
 
Els representants dels municipis marroquins es mostren interessats en la visita, i els 
responsables dels serveis visitats es mostren favorables a identificar possibilitats d’intercanvi 
tècnic en aquest àmbit. 
  

- Parc científic i tecnològic agroalimentari de Lleida (http://www.pcital.com/)  
 

L’Ajuntament de Lleida, amb l’objectiu de dinamitzar l’activitat econòmica de la zona tot oferint 
la possibilitat d’augment de la competitivitat del teixit empresarial mitjançant la innovació i la 
transferència de coneixement amb el món científic i acadèmic, va decidir, juntament amb la 
Universitat de Lleida, la creació del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida i el va 
situar en un indret emblemàtic de la ciutat, el Turó de Gardeny. La Universitat de Lleida (UdL) i 
l’Ajuntament de Lleida, són els socis fundadors i integrants a parts iguals del Consorci del Parc. 
 
El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida neix amb la intenció de convertir-se en 
una de les principals plataformes científiques i tecnològiques en l’àmbit agroalimentari de tot 
l’estat espanyol i ésser un pol d’innovació, capaç d’atreure empreses de base tecnològica. El 
Parc és un bon instrument per reforçar els grups de recerca de la Universitat de Lleida, reforçar 
la competitivitat del teixit empresarial, captar noves activitats empresarials, crear nous llocs de 
treball qualificats i noves sortides professionals per als joves universitaris. 
 
Els representants de la delegació marroquina es mostren interessats en la modalitat de gestió 
del parc, com a consorci amb diferents socis públics i privats locals, regionals i nacionals. 
 
Dinar amb l’alcalde de Lleida i membres de l’equip de govern de l’Ajuntament de Lleida 

 
La delegació marroquina és rebuda per l’alcalde Lleida a l’edifici emblemàtic de la Llotja, on es 
fa una visita de les instal·lacions del palau de congressos, seguida d’un dinar oficial per crear 
un espai d’intercanvi polític sobre la gestió local d’una banda i l’altra del Mediterrani. 
 
Recepció oficial al Saló de Plens de la Paeria, Ajuntament de Lleida 
 
L'alcalde de Lleida, juntament amb altres membres 
del Consistori, presideix al Palau de la Paeria la 
recepció oficial al grup d'alcaldes i representants 
municipals de la delegació marroquina. A la recepció 
també hi ha assistit el Cònsol General del Marroc a 
Catalunya. 
 
Als discursos de l’alcalde de Lleida, i de l’alcalde de 
Tetuan, en representació de tota la delegació, s’ha 
destacat la importància de les relacions entre els 
pobles de les dues bandes del mediterrani pel 
desenvolupament econòmic de ciutats i països. Es 
posa de relleu que des de les ciutats es contribueix 
al desenvolupament local, a la creació d'ocupació i a 
l'activitat econòmica i es fa esment als projectes de codesenvolupament com a “la millor forma 
de solidaritat entre els pobles". Amb motiu de la recepció oficial l'alcalde de Tetuan ha signat al 
llibre d'honor de la ciutat en representació de tots els alcaldes participants. 
 
Taula Rodona: “Visions des del Magrib” 
 
Tot seguit es celebra la taula rodona “Visions des del Magrib”, presidida per la regidora  Drets 
Civils, Cooperació i Igualtat de l’Ajuntament de Lleida, en què participen com a ponents, 
representants de la delegació – representant del Consell Regional de Tànger-Tetuan, 
representant del Consell Regional de l’Oriental i alcalde de Tetuan – com també el cònsol del 

http://www.pcital.com/
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Marroc a Catalunya i un representant de la Fundació Hassan II pels marroquins residents a 
l’estranger. 
 
La taula rodona gira entorn als canvis de la constitució marroquina, als processos de 
transformació arran de la primavera àrab, als processos de desenvolupament regional i local en 
el marc de la descentralització, al rol dels migrants en el desenvolupament de les comunitats 
d’origen. La representant del Consell Regional de Tànger-Tetuan fa especial esment al rol de la 
dona i al seu estatus legal al Marroc.  
 
 

DIJOUS 7 DE JUNY 
 
Recepció oficial al saló de plens de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
 
L'alcaldessa, Carme Carmona, acompanyada de 
la regidora d'Immigració i Cooperació, Carmen 
Rebollo i de representants dels grups polítics del 
consistori, rep a la Sala de Plens a la delegació 
del Marroc. 
 
En la recepció oficial, després d’explicar 
breument les característiques de Cerdanyola 
(vocació universitària, científica  i tecnològica; 
preservació del patrimoni històric local) es 
destaca el treball que fa Cerdanyola a nivell de 
cooperació, col·laborant des de fa anys amb el 
Marroc en diferents projectes. En aquest sentit, 
l’alcaldessa posa de relleu que en un futur espera mantenir aquesta col·laboració i treballar en 
nous intercanvis que ajudin al desenvolupament de capacitats en la gestió de serveis 
municipals al Marroc. 
 
Per la seva banda, l’alcalde de Larache, que intervé en nom de la delegació marroquina, 
agraeix l’acollida per part del municipi de Cerdanyola i es mostra interessat en conèixer les 
experiències de gestió municipal que s’han desenvolupat des de l’Ajuntament de Cerdanyola 
del Vallès. 
 
Visites tècniques 
 

- Servei d’ocupació: Visita al Servei Municipal d’Ocupació Can Serraparera 
(http://www.ocupacioiempresa.cerdanyola.cat)  

 
La delegació visita el Servei Municipal d'Ocupació on han pogut conèixer les polítiques locals 
d'inserció laboral i l'experiència de cooperació entre Cerdanyola i el municipi marroquí d'Ait 
Ourir, amb el qual es coopera des de 2010 en un Centre de Formació Ocupacional on s'han 
format més de 120 joves.  
 
Els responsables del Servei Municipal d’Ocupació posen l’accent en la importància d’implicar 
tots els agents econòmics locals i establir vincles estrets amb el teixit empresarial local per 
garantir èxit en la inserció de les persones que participen dels plans d’ocupació. 
 
Els representants de la delegació marroquina es mostren interessats en les possibilitats 
d’intercanvi tècnic per replicar l’experiència d’Ait Ourir a la regió de Tànger-Tétouan. El municipi 
de Larache explica que està en procés de creació d’un centre ocupacional d’aquestes 
característiques i que comptarà amb el suport tècnic de socis de la cooperació descentralitzada 
a través del Programa ART GOLD, als quals es podria afegir una assistència tècnica per part 
de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 
 
 
 
 

http://www.ocupacioiempresa.cerdanyola.cat/
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- Gestió del patrimoni cultural: Visita al Museu municipal i poblat ibèric de Ca 
n’Oliver  

 
La visita al Poblat Ibèric - Museu de Ca n'Oliver, permet conèixer de primera mà la gestió del 
patrimoni cultural local, des del punt de vista d’un municipi i la relació que estableix amb la 
ciutadania i amb altres actors regionals i nacionals  per a la preservació i difusió del seu 
patrimoni.  
 
La visita permet conèixer les instal·lacions del museu, i sobretot, posar l’accent en el procés de 
consolidació d’aquest espai. La visita ha estat d'especial interès per els municipis marroquins 
que tenen un ric patrimoni cultural i arquitectònic, especialment pel municipi de Larache, que té 
un important patrimoni fenici.  
 
Dinar amb el director general de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de 
Catalunya 
 
S’organitza un dinar de treball al Casal Municipal 
del Turonet, on s’incorpora el director general de 
cooperació al desenvolupament de la Generalitat 
de Catalunya, Sr. Carles Llorens i Aouatif Stitou, 
adjunta de direcció. També participen al dinar, la 
segona tinent d’alcalde, la regidora d’Immigració 
i Cooperació, la cap de serveis d’immigració i 
cooperació, el tècnic d’aquest servei, com també 
el director Museu municipal i poblat ibèric Ca 
n’Oliver. 
 
Durant el dinar, el director general posa de relleu 
que la cooperació amb el Marroc ha estat i és 
prioritària per la cooperació catalana, i es posen 
de manifest els vincles culturals i socioeconòmics que hi ha entre els dos països. Es cita com 
exemple de la importància que Catalunya dóna al Marroc el viatge oficial que el president de la 
Generalitat va realitzar al Marroc i la presència dels col·lectius d’immigrants. El director també 
posa de relleu la potencialitat del Fons Català  com a actor clau en l’organització de la 
cooperació tècnica entre els municipis de les dues ribes, per l’especificitat municipalista del 
Fons Català.  
 
El representant de Nador pren la paraula en nom de tota la delegació per agrair les paraules 
del director i per exhortar-lo a seguir treballant en aquesta línia.  
 
Participació de l’alcalde de Tetuan a l’Assemblea General del Fons Català a Granollers 
 
Des del Fons Català es convida a la delegació 
marroquina a participar a l’Assemblea General 
de la institució a Granollers, que se celebrava 
simultàniament a la trobada. En aquest sentit, 
Mohamed Idaomar, alcalde de Tetuan, participa 
a l’Assemblea en representació de tota la 
delegació. En la seva intervenció felicita la 
celebració de la trobada, agraeix l’acollida que 
han tingut a la ciutat de Lleida i exposa la relació 
històrica entre ambdós països. Situa el Marroc al 
context de canvis del Magrib i al Pròxim Orient i 
l’especificitat del país pel fet d’haver incorporat 
ràpidament algunes de les demandes de la Primavera Àrab a la nova Constitució, i els canvis 
en el Codi Familiar en favor de la igualtat home-dona. Explica que la democràcia encara és 
jove al Marroc, però que esperen recuperar el temps perdut basant-se en la participació activa 
de la societat civil en les decisions polítiques, tant a nivell local com regional. El resultat 
d’aquesta nova estratègia democràtica farà patent a les properes eleccions quan ja s’hauran 
aplicat les modificacions de la Constitució. També exposa que els processos de regionalització 
seguits per Espanya i el Marroc tenen molts punts en comú i que es pot aprofitar per fer 

http://www.cerdanyola.cat/webapps/web/continguts_portal/menu_principal/ajuntament/equipaments_comunitaris/equipaments_cultural/Museus/Poblat_iberic_del_Turo_de_Ca_nxOliver/Poblat_iberic_del_Turo_de_Ca_Oliver.html
http://www.cerdanyola.cat/webapps/web/continguts_portal/menu_principal/ajuntament/equipaments_comunitaris/equipaments_cultural/Museus/Poblat_iberic_del_Turo_de_Ca_nxOliver/Poblat_iberic_del_Turo_de_Ca_Oliver.html
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intercanvis enriquidors per les dues bandes. Per acabar reitera l’agraïment a l’acollida dels 
diferents ajuntaments: Lleida, Cerdanyola del Vallès, Granollers i Fons Català. 
 
Finalitzada la intervenció, l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, convidar a l’alcalde de Tetuan 
a visitar l’ajuntament de Granollers se li entrega un obsequi en representació de la ciutat de 
Granollers. 
 

CONCLUSIONS 
 
La valoració de la Trobada és positiva, tant pel 
que fa a la participació a la jornada de treball 
municipis-associacions a Lleida, com pel que fa a 
les possibles línies de treball identificades entre 
els municipis catalans i marroquins. 
 
S’enumeren a continuació les línies de treball 
identificades durant la trobada i elements que 
permetran donar continuïtat al treball coordinat 
dels municipis catalans amb aquest país: 
 

- Definició de les bases del Grup de 
treball Marroc 

 
La Trobada permet elaborar una proposta de treball pel Grup de Treball Marroc que es 
convocarà a través de les comissions de Municipalisme i de Codesenvolupament del Fons 
Català. L’objectiu principal del grup de treball és el de coordinar l’acció de diferents ens locals 
catalans que cooperen amb el Marroc per millorar la governança local a través del treball en 
xarxa entre municipis catalans i marroquins, tot implicant la societat civil i els col·lectius d’origen 
marroquí que resideixen a Catalunya, per treballar de manera conjunta en el desenvolupament 
dels territoris d’origen. També es tracta d’inserir els municipis i associacions catalanes dins de 
les línies estratègiques de desenvolupament que han identificat els actors marroquins (Veure 
detall a annex 3) 
 

- Codesenvolupament 
 
Es valora molt positivament la relació establerta entre les associacions dels col·lectius d’origen 
marroquí residents a Catalunya, i els representants dels municipis marroquins. 
 
Des del Fons Català es continuarà el treball en la difusió dels plans comunals de 
desenvolupament (PCD) i d’enfortiment de les relacions entre les associacions dels col·lectius 
d’origen marroquí residents a Catalunya i els municipis dels territoris d’origen per tal que els 
projectes de codesenvolupament que es vulguin desenvolupar des dels municipis catalans en 
l’àmbit del codesenvolupament s’insereixin en les estratègies de desenvolupament local dels 
municipis marroquins i contribueixin al seu desenvolupament. 
 

- Intercanvis tècnics entre municipis 
 

A partir de les visites tècniques realitzades i dels interessos dels municipis catalans i 
marroquins, s’identifiquen possibilitats d’intercanvi tècnic a partir dels instruments de 
coordinació de la cooperació descentralitzada existents a la Regió de Tànger Tétuan i/ o 
Oriental que es podrien realitzar en el marc del Programa ART GOLD Marroc del PNUD. 
 
Tot seguit es presenta un quadre amb les possibilitats d’intercanvi tècnic identificades, que es 
treballaran i s’ampliaran amb altres municipis i temàtiques a partir de la constitució del Grup de 
Treball Marroc: 
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POSSIBILITATS D’INTERCANVI TÈCNIC IDENTIFICADES 

SECTOR/ 

TEMÀTICA 

INSTRUMENT DE LA REGIÓ PROJECTE EN QUÈ 
S’INSEREIX L’INTERCANVI 

MUNICIPIS CATALANS MUNICIPIS MARROQUINS 

Enfocament de gènere Iniciativa Regional, Consell Regional 
Tànger-Tetuan 

 

Suport a la creació de 
comissions de paritat i d’igualtat 
d’oportunitats a tots els 
municipis de la Regió  

(segons Llei municipal 2009) 

Lleida 

Gavà 

Altres interessats 

Tots els municipis de la 
regió Tànger-Tetuan 

Polítiques locals 
d’ocupació /centres de 
formació ocupacional 

Xarxa de Ciutats Estratègiques Possibilitats de suport al 
projecte de formació 
ocupacional impulsat per 
Larache amb el suport del 
programa ART GOLD i altres 
socis de la cooperació 
descentralitzada 

Cerdanyola del Vallès 
(rèplica de l’experiència 
desenvolupada a Ait Ourir, 
Marroc) 

Altres 

Larache o altres municipis 
amb projectes de formació 
ocupacional en curs 

Gestió del patrimoni 
cultural local 

Xarxa de Ciutats Emmurallades Comissió de gestió participativa 
del patrimoni a la Província de 
Larache 

 

 

Cerdanyola del Vallès 

Lleida 

Altres 

Larache, Ksar el Kebir i 
altres municipis de la regió 
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RECOMANACIONS 
 
A partir dels intercanvis de la trobada, es proposen, unes primeres recomanacions generals per 
facilitar una millor i més eficaç cooperació entre els municipis catalans i del Marroc. Aquestes 
recomanacions generals també són vàlides per als projectes de codesenvolupament i s’aniran 
desenvolupant a partir del Grup de Treball Marroc de municipis i ens locals catalans. 

Seguint les recomanacions de la Declaració de París i el Programa d’Acció d’Accra per a 
l’eficàcia de l’ajuda (Apropiació, Harmonització, Alineament, Gestió orientada als resultats i 
Responsabilitat compartida) es recomana: 

- Informar-se prèviament del context institucional del país. 
 

- Conèixer les eines que les administracions públiques del Marroc ofereixen a la 
cooperació. 
 

- Promocionar el treball en xarxa per una optimització dels resultats. 
 

- Promocionar la cooperació tècnica entre diferents municipis pel que fa a serveis 
municipals, involucrant transversalment altres àrees o serveis dels municipis catalans a 
l’àrea de cooperació. 
 

- Conèixer les estratègies i les polítiques sectorials tant nacionals, com regionals i locals. 
 

- Fomentar transversalment a totes les actuacions al Marroc el composant gènere. 
 

- Identificar de manera acurada les contraparts i comptar amb contraparts sòlides i 
reconegudes, que poden ser facilitades per a la pròpia administració del Marroc. 
 

- Reconèixer el lideratge local en els processos de cooperació. 
 

- Millorar la coordinació entre municipis i associacions del col·lectiu marroquí resident a 
Catalunya. 
 

- Fomentar la coordinació entre les associacions del col·lectiu marroquí resident a 
Catalunya. 
 

- Incorporar a la visió de desenvolupament local una visió de desenvolupament del 
territori.



ANNEX 1 – LLISTA DE PARTICIPANTS 
 
Ajuntaments, ens locals i cooperació descentralitzada (10 institucions / 19 participants) 

Ajuntament / Coop. Desc. Nom Càrrec 

Aj. Barcelona Cristina Corredoira Responsable Àrea Mediterrània i Àfrica Occidental 

Aj. Cerdanyola del Vallès Toni Garrido Tècnic immigració i cooperació 

Aj. de la Garriga Meritxell Budó Presidenta Fons Català de Cooperació i Alcaldessa 

Aj. de Lleida Norma Jordana Tècnica àrea de cooperació internacional 

Aj. de Lleida Ma. Rosa Ball Regidora de Drets Civils, Cooperació i Igualtat   

Aj. de Lleida Cristina Saiz Tècnica àrea de cooperació internacional 

Aj. de Lleida Sandra Espada Tècnica àrea de cooperació internacional 

Aj. de Lleida Patricia Soto   

Aj. Gavà Emma Blanco Tinent d'alcalde Àrea Igualtat i Ciutadania 

Aj. Gavà Nicolàs Sanz Coordinador Àrea Igualtat i Ciutadania 

Aj. Manlleu Ester Casal Tècnica 

Aj. Manresa Rosa de Paz Tècnica 

Aj. Manresa Josep Vilarnau Tècnic 

Aj. Roses Marc Danès Regidor Benestar Social 

Aj. Roses Francesc Sánchez Cap departament de Benestar Social 

Aj. Roses Yasin Mediador-agent d'acollida Aj.Roses-Aj.Castelló-Aj.Emp. 

Aj. Roses Verónica Medina Responsable de Joventut i Re.Int. Xarxa Convivència 

Art International Carme Coll Consellera 

Diputació de Barcelona Marga Barceló Responsable de Cooperació Mediterrània 

Excusen:  

Aj. Sant Just Desvern, Aj. Reus, Aj. Terrassa 

 
Societat civil (15 associacions / 39 participants) 

ONG/Associacions Nom Càrrec 

Ass. Alkawtar Marroc (Marroc) Zahra Bouhaya Presidenta 

Ass. Alkawtar Marroc (Marroc) Abdelatif Faiz Conseller 

Ass. Almadaa Horitzons (St Celoni) Mouhssen Elhanouni   

Ass. Almadaa Horitzons (St Celoni) Nehro Elmamouni President 

Ass. Almadaa Horitzons (St Celoni) Mohamed El Aryane Vocal 

Ass. Almadaa Horitzons (St Celoni) Mbarek El Addab Membre 

Ass. Almadaa Horitzons (St Celoni) Kassem El Amraoui Vicepresident 

Ass. Almadaa Horitzons (St Celoni) Mohssen el Hanouni Secretari 

Ass. Atlas (Lleida) Hassan Rami Vocal 

Ass. Atlas (Lleida) Dunia Carulla  Tresorera 

Ass. Atlas (Lleida) Omar Charah  President 

Ass. Club Futbol Alfath (Lleida) Abdellah Raib President 

Ass. Cultesport (Lleida) Said Houar President 

Ass. Cultural Asilah- la Garriga 
(Garriga) Mohamed Ejjebari President 

Ass. Cultural Asilah- la Garriga 
(Garriga) Frederic Moreno Vicepresident 

Ass. Jameiat Essalam (Manlleu) Said Ajdir Membre entitat 

Ass. Jameiat Essalam (Manlleu) El Amin El Ouariachi Membre entitat 

Ass. Jameiat Essalam (Manlleu) El Hassan Danioui Membre entitat 

Ass. Jameiat Essalam (Manlleu) Abdel Ghafour Membre entitat 

Ass. Jameiat Essalam (Manlleu) Sahli Boutarz Membre entitat 

Ass. Jameiat Essalam (Manlleu) Miquel Casanovas Secretari 

Ass. Jameiat Essalam (Manlleu) El Hossain El Moudnab Membre entitat 

Ass. Jameiat Essalam (Manlleu) Es Sahli   
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Ass. Jameiat Essalam (Manlleu) Mimoun Sommali Vocal 

Ass. Magrebeida (Lleida) Rachid Lahfour Secretari 

Ass. Magrebeida (Lleida) Maria Ghfir Vocal 

Ass. Magrebeida (Lleida) Abderrafie Ettalydy President 

Ass. Sociocultural Ibn Batouta 
(Barcelona) Lorena de Haro Tècnica 

Ass. Sociocultural Ibn Batouta 
(Barcelona) Fatima Ahmed Relacions Institucionals 

Ass. Soleil Biladi de marroquins 
residents a Catalunya (Barcelona) Karim Tamtam Membre 

Ass. Soleil Biladi de marroquins 
residents a Catalunya (Barcelona) Rachid Jamai President 

Ass. Soleil Biladi de marroquins 
residents a Catalunya (Barcelona) Mustapha Ami   

Ass. Soleil Biladi de marroquins 
residents a Catalunya (Barcelona) Ahmed Sbai   

Ass. Soleil Biladi de marroquins 
residents a Catalunya (Barcelona) Rachid al Jamii   

Ass. Taarouf Bi Salam (Montcada i 
Reixach) Hassan El Idrissi President 

Ass. Taarouf Bi Salam (Montcada i 
Reixach)     

Ass. Wafae (Barcelona) Badr Oulhani   

Ass. Watani para la Libertad y la 
Justicia Mourad el Boudouhu   

ONGD Equalmón Josep Giménez Vicepresident 

 
Representants de la delegació marroquina (7 institucions / 9 participants) 

Municipi Marroc Nom Càrrec 

Chefchaouen     Khalid Raissouni President de la Comissió de Planificació i Assumptes 
Econòmics, Ajuntament de Chefchaouen 

Ksar El Kebir       Said Khairoun Alcalde 

Larache Mohamed Ait Si M'Barek Alcalde 

Larache Moustafa Bensalem Secretari General 

Nador Mohammed Azouaghe Regidor de Nador i Responsable de Pressupostos i 
Finances al Consell Regional de l’Oriental 

Tetuan Mohamed Idaomar Alcalde 

Tetuan Mohammed Charkaoui 
Zaidi 

Regidor - Vicepresident 

Consell Regional Tànger-
Tetuan           

Mina Rouchati Comissària Assumptes Socials i Societat Civil / 
Coordinadora del Grup de Treball Regional del Programa 
ART  GOLD Marroc del PNUD 

Programa ART GOLD Marroc    Sophiane Mehiaoui Area Manager Regió Tànger Tetuan 

 
Fons Català 

Municipi Marroc Nom Càrrec 

Fons Català  Joan Solà Responsable Àrea Àfrica, Mediterrània, Àsia 

Fons Català  Clara Xifra Tècnica Àrea Àfrica, Mediterrània, Àsia 

Fons Català  Paolo Leotti Dinamització trobada 
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ANNEX 2 – ARTICLES, COMUNICATS DE PREMSA 
 
Articles relacionats, comunicats de premsa: 
 

- Fons Català: 
http://fonscatala.org/comunicacio/index.php?id_pagina=79&idRegi=167&tp=3 

 
- Ajuntament de Lleida: 

http://www.paeria.es/cat/ajuntament/noticies.asp?Detall=True&IdNoticia=15642&PaginaAnterior
=/cat/index.asp 
 

- Ajuntament de Cerdanyola: 
http://www.cerdanyola.cat/webapps/web/continguts_portal/menu_principal/informacio/Comunica
ts_Premsa/comunicats/Actuals/batlles_marroquins/batlles_marroquins.html 

 
 

ANNEX 3 – PROPOSTA GRUP DE TREBALL MARROC 
 
Grup de Treball geogràfic Marroc 
 
Grup de treball transversal a les comissions de municipalisme i de codesenvolupament 
 
Context i precedents 
 
El grup de treball Marroc s’emmarca en l’eix estratègic PX del Fons Català: Creació, 
dinamització i gestió de xarxes de cooperació, i de manera transversal a les comissions 
temàtiques de municipalisme i codesenvolupament. 
 
El grup es comença a gestar a la primera trobada municipalista que se celebra a Tànger, 
Marroc, el mes de juny de 2010 amb la participació d’ajuntaments marroquins i catalans, 
organitzada amb el suport i la participació de l’ACCD. 
 
Després d’un període de reflexió per part dels municipis catalans i del Fons Català, i després 
d’una missió d’identificació al Marroc l’abril-maig de 2012, que es desenvolupa amb el suport 
del Programa ART GOLD Marroc del PNUD, s’organitza, el mes de juny de 2012, amb el suport 
de l’ajuntament de Lleida, la trobada entre municipis catalans i municipis marroquins amb les 
associacions dels col·lectius marroquins residents a Catalunya. 
 
Aquesta segona trobada permet iniciar el treball d’identificació de temàtiques d’interès mutu 
entre els municipis catalans i marroquins que es preveu fer extensiva al conjunt de municipis 
catalans per continuar treballant a través del grup de treball. 
 
Objectiu General 
 
Millorar la governança local i la gestió dels municipis a través del treball en xarxa entre 
municipis catalans i marroquins, tot implicant la societat civil i els col·lectius d’origen marroquí 
que resideixen a Catalunya per treballar de manera conjunta en el desenvolupament dels 
territoris d’origen. 
 
Objectius específics 
 
Per contribuir a assolir l’objectiu general, el grup de treball proposa els següents objectius 
específics: 
 

- Identificar àmbits d’interès mutu en la gestió local entre els municipis catalans i els 
municipis marroquins sobre la base dels plans de desenvolupament local 
 

- Transversalitzar la política de cooperació dins l’estructura municipal amb altres 
departaments municipals 
 

http://fonscatala.org/comunicacio/index.php?id_pagina=79&idRegi=167&tp=3
http://www.paeria.es/cat/ajuntament/noticies.asp?Detall=True&IdNoticia=15642&PaginaAnterior=/cat/index.asp
http://www.paeria.es/cat/ajuntament/noticies.asp?Detall=True&IdNoticia=15642&PaginaAnterior=/cat/index.asp
http://www.cerdanyola.cat/webapps/web/continguts_portal/menu_principal/informacio/Comunicats_Premsa/comunicats/Actuals/batlles_marroquins/batlles_marroquins.html
http://www.cerdanyola.cat/webapps/web/continguts_portal/menu_principal/informacio/Comunicats_Premsa/comunicats/Actuals/batlles_marroquins/batlles_marroquins.html
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- Promoure l’intercanvi d’experiències en diferents àmbits de la gestió local entre governs 
locals catalans i marroquins (planificació estratègica en polítiques d’igualtat i de gènere, 
planificació i gestió de centres de formació ocupacional, gestió del patrimoni cultural 
local…) 
 

- Implicar la societat civil i els col·lectius d’origen marroquí que resideixen a Catalunya 
per treballar de manera conjunta en el desenvolupament dels territoris d’origen sobre la 
base dels plans de desenvolupament local dels municipis marroquins 
 

- Definir projectes supramunicipals que impliquin l’articulació d’actors de la cooperació 
local catalana i actors locals marroquins, i buscar finançament per a projectes que 
sorgeixin de la pròpia acció de col·laboració i concertació entre els membres del grup 
de treball. 
 

Accions 
 
Es proposa intervenir en els següents components: 
 
a) Creació, dinamització i gestió de xarxes de cooperació 
 

 Creació d’un grup de treball o d’una plataforma de municipis catalans implicats en la 
cooperació al Marroc, des d’un enfocament transversal i de multiactors 
 

 Promoure l’articulació de les accions del grup de treball amb els actors de la cooperació 
catalana que treballen al Marroc, i vincular el grup de treball a xarxes nacionals, 
estatals i internacionals, com també a les xarxes de treball existents al Marroc (Réseau 
de Villes Stratégiques, Réseau de Villes Fortifiées...) 
 

b) Formació en planificació i identificació de projectes basats ens les prioritats de 
desenvolupament local dels territoris d’origen, a les associacions dels col·lectius d’origen 
marroquí a Catalunya 

 
 Accions de formació específica en temes de planificació i identificació de projectes als 

membres de les associacions dels col·lectius d’origen marroquí a Catalunya per 
garantir que els projectes s’articulin amb les prioritats definides pels plans de 
desenvolupament local dels territoris d’origen 
 

c) Avaluació d’accions i de projectes conjuntament amb els ajuntaments socis  
 

 Fomentar la cultura de l’avaluació de projectes realitzats al Marroc entre els municipis 
membres del grup de treball  
 

 Incloure les avaluacions a les accions definides en el marc del grup de treball i als 
futurs projectes dels municipis catalans al Marroc 
 

d) Intercanvis tècnics Nord-Sud i Sud-Sud entre els membres del grup de treball i els 
municipis marroquins 
 
 Identificar i donar a conèixer experiències de bones pràctiques de cooperació tècnica 

directa dels municipis catalans al Marroc 
 

 Realitzar intercanvis tècnics en diferents àmbits de la gestió local entre governs locals 
catalans i marroquins (planificació estratègica en polítiques d’igualtat i de gènere, 
planificació i gestió de centres de formació ocupacional, gestió del patrimoni cultural 
local…) 
 

 Promoure la incorporació de components de cooperació tècnica Sud- Sud  en el marc 
dels intercanvis tècnics 
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 Continuar la promoció d’espais de debat i d’intercanvi sobre les polítiques locals entre 
municipis catalans i municipis marroquins (3ª Trobada entre municipis catalans i 
municipis marroquins - 2013) 
 

e) Formulació de projectes supramunicipals 
 
 Identificació de projectes supramunicipals estratègics sobre la base dels plans de 

desenvolupament local (PCD) dels municipis marroquins i de les iniciatives locals i 
regionals existents 
 

 Articular els projectes identificats amb els actors de desenvolupament del territori, fent 
especial atenció a la relació entre migracions i desenvolupament i la implicació de les 
associacions dels col·lectius d’origen marroquí a Catalunya 
 

f) Assistència per a la cerca de finançament extern per a la realització de les accions 
 
 Cerca de finançament extern a través de la identificació, formulació i presentació de 

projectes a convocatòries multilaterals i/o bilaterals (UE-Europe Aid, a la CAP de 
l’AECID, i altres convocatòries en clau local) 

 
 Identificació de socis estratègics europeus i del Marroc, amb qui presentar projectes 

conjunts 
 
g) Sensibilització 

 
 Sensibilitzar i incidir en les polítiques de cooperació per tal de posar en valor el paper 

dels municipis i de les associacions dels col·lectius migrants en el desenvolupament 
dels territoris d’origen 

 
 Participació en fòrums organitzats per a tercers (migracions i desenvolupament al 

Marroc, planificació local participativa…) 
 
 
Membres  
 
Aquest grup de treball estarà coordinat a la vegada per la Comissió de Codesenvolupament i la 
Comissió de Municipalisme del Fons Català i estarà integrat per municipis catalans i estructures 
supramunicipals que desenvolupin projectes al Marroc. 
 
 
Funcionament 
 
El Grup de Treball prepararà un pla de treball que s’aprovarà a les comissions de 
municipalisme i de codesenvolupament, el qual inclourà el calendari de reunions, com també 
els objectius i les activitats que s’hauran de dur a terme. 
 
Al sí del grup de treball també s’analitzaran els projectes de cooperació directa amb el Marroc 
que arribin al Fons Català, els quals es traslladaran a la comissió de municipalisme i de 
codesenvolupament que serà la responsable de portar una proposta d’aprovació de projectes a 
la Junta Executiva. 
 
Alhora, es valorarà la participació en espais considerats d’interès pels membres de la comissió, 
com també a altres espais de reflexió i concertació d’àmbit local, regional, nacional i 
internacional. 
 
Es proposa assignar un número de projecte al Grup de Treball per tal que els ajuntaments 
socis i col·laboradors hi puguin fer aportacions econòmiques. Es proposa que el projecte sigui 
Obert i ampliable. 
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ANNEX 4 – MATERIAL DE TREBALL PER AL TALLER 
 
Taller de treball i d’intercanvi de visions. 

LA COOPERACIÓ MUNICIPAL PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ LOCAL I LA CONTRIBUCIÓ DELS 
COL·LECTIUS MIGRANTS EN EL DESENVOLUPAMENT DELS TERRITORIS D’ORIGEN. 

Treball en grups:  

Metodologia participativa en grups mixtos de treball, composats per ajuntaments catalans, 
municipis marroquins i associacions de marroquins residents a Catalunya.  
 
La dinàmica es basarà en contestar a una sèrie de preguntes i al finalitzar cada secció en un 
breu debat. Cada grup ha d’identificar a un moderador i a un ponent, que exposarà les 
conclusions al terme de la sessió de treball de la tarda. 
 
PREGUNTES ALS REPRESENTANTS POLÍTICS I TÈCNICS DELS AJUNTAMENTS CATALANS 
Plans de Desenvolupament Local (PCD) 

- Es té constància de l’existència dels Plans de Desenvolupament Local (PCD) als 
municipis o territoris on es desenvolupen els projectes del vostre municipi? 

- Es comparteix aquesta informació amb les entitats? 
- Es té en compte que un projecte tingui coherència amb els Plans de Desenvolupament 

Local (PCD) a l’hora de valorar un projecte? 
 
Relació amb els altres actors 

- Es mantenen relacions amb els representants dels ajuntaments marroquins on es 
desenvolupen els projectes del vostre municipi? 

- Quina implicació tenen els col·lectius marroquins residents al vostre municipi, a la hora 
d’identificar, executar, gestionar, ...., un projecte al Marroc? 

 
Sectors d’intervenció 

- Pel que fa als sectors d’intervenció, quins són els sectors en què majoritàriament 
treballa el vostre municipi al Marroc?  

- L’enfocament de gènere, es té en compte en l’elaboració dels projectes? en quina 
mesura? 

 
Cooperació amb Municipis 

- S’han explorat vies de cooperació directa municipalista? S’han explorat vies de 
cooperació tècnica? De quin tipus? Amb algun dels municipis marroquí dels que 
participen a la trobada? Podeu posar algun exemple? 
 

PREGUNTES A LES ASSOCIACIONS DEL COL·LECTIU MARROQUÍ A CATALUNYA 
Plans de Desenvolupament Local (PCD) 

- Es té constància de l’existència dels Plans de Desenvolupament Local (PCD) als 
municipis o territoris on desenvolupeu els projectes de la vostra associació? 

- Es tenen en compte els Plans de Desenvolupament Local (PCD) a l’hora d’identificar un 
nou projecte? 

- Es té constància de la participació de la contrapart de l’associació a Catalunya en els 
tallers d’elaboració dels Plans de Desenvolupament Local (PCD) al Marroc? 

- Quin procés segueixen l’associació i la contrapart a l’hora d’identificar un nou 
projecte? Es tenen en compte els Plans de Desenvolupament Locals (PCD)? 

 
Relació amb els altre actors 
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- S’han desenvolupat projectes en algun dels municipis participants? 
- L’associació de Catalunya i la contrapart mantenen relació/contacte amb els 

representants dels ajuntaments marroquins?  
- Quina relació existeix entre l’associació i l’ajuntament de Catalunya quan es tracta 

d’identificar, executar projectes? 
 
Sectors d’intervenció 

- Pel que fa als sectors d’intervenció, quins són els sectors en què majoritàriament 
treballa l’associació que representeu?  

- L’enfocament de gènere, es té en compte en l’elaboració dels projectes? en quina 
mesura? 

 
PREGUNTES ALS REPRESENTANTS DELS MUNICIPIS MARROQUINS 
Plans de Desenvolupament Local (PCD) 

- Es transfereix la informació dels Plans de Desenvolupament Locals (PCD) als actors de 
la cooperació? Es transfereix aquesta informació als col·lectius marroquins residents a 
l’estranger (MRE)? Com es transfereix aquesta informació?  

- Com es podria millorar la circulació d’informació sobre els PCD i la sensibilització per 
utilitzar-los a les associacions i municipis catalans que volen treballar al Marroc? 

 
Relació amb els altre actors 

- Es contemplen els col·lectius marroquins residents a l’estranger (MRE) com a possibles 
socis per a projectes de desenvolupament al vostre municipi? en quina mesura? 

- Quina hauria de ser la via i la metodologia a seguir per a la identificació d’un projecte 
de cooperació al vostre municipi? 

 
Sectors d’intervenció 

- Pel que fa als sectors d’intervenció, quins són els sectors en què penseu que s’hauria 
de focalitzar la cooperació descentralitzada, els municipis catalans i les associacions 
catalanes? 

- L’enfocament de gènere, s’ha tingut en compte en l’elaboració dels Plans de 
Desenvolupament Locals (PCD)? en quina mesura? 

 
Cooperació amb MUNICIPIS 

- S’han explorat vies de cooperació directa municipalista? S’han explorat vies de 
cooperació tècnica? De quin tipus? Amb algun dels municipis marroquí dels que 
participen a la trobada? Podeu posar algun exemple? 
 

QUESTIONS TRANSVERSALS  
 

- Com es podria millorar el procés d’identificació et d’implementació de projectes, que 
es basen en la participació des municipis catalans, marroquins i associacions des 
migrants? 

- Hi ha àmbits d’intervenció i/o col·lectius amb els quals la cooperació descentralitzada 
podria tenir/ te més èxit? Perquè? 

-  Segons la vostra experiència, quin són les principals limitacions del model de 
cooperació descentralitzada sobretot en el cas de la cooperació entre Catalunya i el 
Marroc. 

-  Com es poden superar? 
-  Com hauria d’evolucionar la cooperació descentralitzada per millor respondre a les 

necessitats dels sectors/grups destinataris? 


