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ACTA DE LA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE L’AIGUA DE  LA COMISSIÓ DE 
MUNICIPALISME  DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL  
DESENVOLUPAMENT CELEBRADA EL 19 DE FEBRER DE 2016  

 
A la ciutat de Barcelona, divendres, 19 de febrer de 2016. 

 
A les 9:30h del matí s’inicia la reunió del Grup de Treball de l’Aigua, creat en el marc de la 
Comissió de  Municipalisme del  Fons  Català  de  Cooperació al  Desenvolupament, que  es 
reuneix a la sala de reunions del Fons Català, a la Rambla Santa Mònica, 10 4t, de Barcelona, 
amb l'assistència de les persones que s'indiquen a continuació, per tal de tractar els 
assumptes relacionats a l'ordre del dia. 

 
Sr. Jordi Cortés, tècnic de Barcelona 
Sr. Fernando de León, tècnic de cooperació de Vilafranca del Penedès 
Sr. Octavi Mandelo, tècnic de cooperació de l’AMB 
Sra. Anna Martín, regidora de cooperació d’El Prat de Llobregat 
Sra.  Alba  Martínez,  regidora  delegada  de  Cooperació,  Solidaritat  i  Pau  de  Sant  Boi  de 
Llobregat. 
Sr. Ariel Monells, Director de gestió del Fons Català 
Sr. Isidre Olmos, tècnic de Sant Vicenç dels Horts 
Sra. Elena Parral, tècnica de Rubí 
Sra. Míriam Planas d’ESF- Enginyeria sense Fronteres 
Sra. Victòria Planas, tècnica del Fons Català.  
Sr. Jorge Plumed, Tècnic de mobilitat de Santa Coloma de Gramenet 
Sra. Clara Sopeña, tècnica de Sant Boi de Llobregat 
Sra. Carmen Unoz, Coordinadora de Solidaritat i Cooperació de Santa Coloma 
de Gramenet 
Sr. Àngel Vázquez, tècnic de Cooperació de Girona  

 
Alba Martínez declara oberta la reunió. 

 

 
1. REVISIÓ I SEGUIMENT DELS ACORDS DE L’ACTA ANTERI OR 
 
Vista l’acta de la reunió anterior del Grup de Treball de l’Aigua celebrat el 10 d’abril de 2015, 
s’aprova sense modificacions. 
 
2. BREU PRESENTACIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE L’AIGUA 
 
La coordinadora fa una breu presentació del Grup de Treball de l’Aigua. Explica que durant  el 
present mandat la coordinació estarà al seu càrrec de manera interina, ja que, des de la  Junta, 
s’ha proposat una revisió de les Comissions i els grups de treball actius del Fons Català. Alba 
Martínez presenta a Míriam Planas coma n ova interlocutora d’ESF al Grup de Treball de l’Aigua. 
 
Senyala que el mandat del Grup de l’Aigua és millorar la governança local i legitimar la 
cooperació des dels municipis a través de millorar la qualitat de la cooperació descentralitzada 
en el sector aigua i sanejament a través del treball en xarxa que integri actors catalans i dels 
països del Sud. 
 
3. ACCIONS REALIZADES L’ANY 2015 

 
A continuació, la coordinadora informa sobre les activitats realitzades l’any 2015: 

Pel que fa a la Campanya de sensibilització Som Aigua, l’any 2015 s'ha realitzat de forma 

presencial a Sant Cugat del Vallès i a Vilafranca del Penedès. A més, l'espectacle de circ "Els 
exploradors de l'aigua", nascut en el si de la campanya, s'ha fet a Gavà, Sant Quirze del Vallès, 
Sant Adrià de Besòs i està previst fer-lo a Juneda i de nou a Vilafranca del Penedès, a més 
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d’altres municipis que també s’hi han interessat. 

Explica que durant l’any 2015 es va dissenyar el mapa interactiu  per presentar els projectes de 
cooperació en aigua i sanejament realitzats pels municipis catalans a països del Sud. Per 
explicar aquesta iniciativa es trasllada la paraula a Míriam Planas d’ESF, que presenta el nou 
web http://aiguaicooperacio.cat/, dissenyat com un mapa interactiu on es reflecteixen els 
projectes d’aigua i sanejament que s’han aprovat a través del Fons Català entre 2010 i 2014. 

Es proposa fer el llançament de la web el dia 22 de març, coincidint que és el Dia Mundial de 
l’Aigua. Se senyala la importància de dissenyar i desplegar una estratègia comunicativa que posi 
en valor el rol dels municipis com actors de cooperació i les intervencions de cooperació 
internacional. 

Pel que fa als continguts del web, es va sol·licitar a ESF que aclarís el criteri de drets humans, ja 
que solament dos projectes el compleixen i caldria revisar-ho. S’acorda que ESF revisarà aquest 
apartat i es posarà informació addicional relacionada amb l’enfocament de drets i la declaració 
per part de la ONU de l’aigua com a dret humà a partir de 2010. S’acorda crear una nova 
pestanya en temes d’enfocament de drets. 

Es demana que els ajuntaments presents revisin el web i enviïn comentaris el més aviat 
possible, per tal que es puguin tenir en compte i fer les modificacions i ajustaments que calguin. 

Sant Boi pregunta si les dues web que s’han creat en el marc del Grup de l’Aigua: 
http://aiguaicooperacio.cat/ i http://somaigua.cat/ es poden interconnectar. Es diu que sí i es 
recorda que la Campanya Som Aigua segueix activa i animem als ajuntaments a seguir-hi 
participant o sol·licitant endegar campanyes en els seus municipis. 

Durant el visionament del web ens adonem que algunes fotografies no corresponen amb els 
projectes dels quals s’informa. ESF ho revisarà.  

Pel que fa al tema d’identificació d’assistències tècniques  a palestina, informa sobre la Missió 
realitzada entre el 7 i el 14 de maig per a la preidentificació d’assistències tècniques en matèria 
d’aigua i sanejament a Cisjordània, Palestina per veure possibles marcs de col·laboracions entre 
municipis catalans i municipis palestins. Tot i que l'escenari polític és molt complex, la porta 
continua oberta.  

En aquest punt, Alba Martínez passa la paraula a Jordi Plumed i Victòria Planas, tècnics que 
varen visitar Palestina el mes de maig i que expliquen breuement les conclusions de la Missió 
realitzada. Se senyalen alguns aspectes claus de context. S’informa que es va identificar un 
projecte de Gestió de Residus i sensibilització en protecció del medi ambient al municipi d’Idna, a 
Hebron a Cisjordània, territoris ocupats palestins, el qual compta amb recursos per a la seva 
execució, i resta pendent la formulació del projecte que serà executat per l’ajuntament d’Idna i 
l’entitat Sunflower. 

Els tècnics expliquen que, en el marc de la visita, es va identificar una intervenció en paisatgisme 
al municipi de Beith Sahour a la governatura de Betlehem, la qual encara no ha estat activat el 
procés de cerca de municipis interessats en vincular-se a un procés d’assistència tècnica.  

Jordi Cortés de l’ajuntament de Barcelona infirma sobre la WOP creada entre BCASA i 
Betlehem, Palestina. Senyala que el març de 2016 es farà un intercanvi a Barcelona entre 
tècnics palestins i catalans. Destaca que Israel també està interessat en matèria de sanejament, 
ja que els afecta directament les fonts d’aigua que controlen.  
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Jordi Plumed de Santa Coloma de Gramenet, apunta que l’abastament d’aigua no és prioritari 
per Israel, però si que ho és el sanejament per interès propi. 

Jordi Cortés posa damunt la taula la importància de les decisions polítiques. En aquest sentit, 
senyala que si l’ajuntament de Barcelona se suma al boicot, es posiciona i subscriu els acords 
BDS, aquest fet pot afectar el desplegament de la WOP entre BCASA i Betlehem. 

A continuació es presenta la participació del Fons Català al Tercer Congrés del GWOPA, que 
va tenir lloc entre el 16 i 18 de setembre de 2015 a Barcelona. Expliquem que la GWOPA és 
l'agència d'ONU-Hàbitat encarregada de promocionar les col·laboracions sense ànim de lucre 
entre empreses d'aigua. El Fons Català hi va participar, presentant una ponència sobre “Creació 
d’espais de governança multiactor: l’articulació de les autoritats locals i operadores d’aigua a 
Catalunya per a la cooperació en aigua i sanejament”. 

Pel que fa als processos de cooperació tècnica en matèria d’aigua i sanejament , la 
coordinadora informa que en aquest moment n’hi ha tres d’actius: a Bolívia, entre el GAM Tarija i 
l’Ajuntament de Sant Cugat, en el sector de la Gestió Integral de Residus Sòlids (GIRS). Informa 
que hin ha una avaluació prevista el maig de 2016. Un altre procés incipient és a Nicaragua, 
entre Aigües de Mataró, l’Ajuntament de Mataró i l’Alcaldía de Masaya, en el sector del Cicle 
integral de l’Aigua, i a Guatemala, entre la Mancomunitat de Municipis de la Conca del Llac 
Petén itzà i l’Ajuntament de Sant Cugat, en el sector de Gestió Integral de Residus Sòlids (GIRS)  

 
4. PROCÉS D’INTERLOCUCIÓ AMB ALTRES ACTORS: 

 
A més a més dels actors ja nomenats en els processos de cooperació tècnica esmentats a 
Palestina, Nicaragua i Guatemala, Míriam Planas d’ESF informa sobre el procés entre SENASBA 
(Bolívia) i CONGIAC. Senyala que el procés és molt incipient i que encara no estan identificades 
les necessitats d’assistència tècnica de Bolívia. Proposa que els ajuntaments que treballen a 
Bolívia en temes d’aigua i sanejament s’impliquin en aquest procés d’interlocució amb la 
SENASBA. Un cop definides les necessitats d’assistència tècnica es podrà anar al CONGIAC amb 
una demanda de cooperació tècnica concreta. 
 
Pel que fa a la WOP iniciada entre Aigües de Mataró, l’Ajuntament de Mataró i l’Alcaldía de 
Masaya, en el sector del Cicle integral de l’Aigua, Victòria Planas informa que s’han dut a terme 
dues reunions amb Aigües de Mataró i l’ajuntament de Mataró per definir, sobretot, els continguts 
de la WOP en quant a la demanda de Masaya i l’oferta d’Aigües de Mataró. Informem que l’oficina 
del Fons català a Managua està fent el seguiment directa amb l’alcaldia de Masaya per 
acompanyar la identificació de la demanda de l’alcaldia per poder dissenyar i implementar el 
procés de cooperació tècnica. 
 
Tant ESF com el Fons Català apuntem la importància de la GWOPA com a instrument per 
començar a treballar en temes de partenariats entre governs locals i operadores d’aigua a 
municipis del Nord i del Sud. La GWOPA és un espai que permet desplegar processos 
d’intercanvis entre tècnics del Nord i del Sud i entre administracions locals. Apuntem la 
importància de mantenir el vincle amb la GWOPA, així com amb el CONGIAC. 
 
La coordinadora proposa ampliar el perfil del Grup de l’Aigua i fer-lo mixt. En aquest sentit, es 
proposa convidar més actors, com les operadores d’aigua i les universitats a través dels 
departaments de cooperació de la UPC, UB i UAB. 
 
 

5. PLA DE TREBALL 2015- 2016 
 
En aquest punt, es presenta la proposta de Pla de Treball 2015-2016, per a la seva revisió. Es 
manté l’objectiu general de millorar la governança local i legitimar la cooperació a través de 
millorar la qualitat de la cooperació descentralitzada en el sector aigua i sanejament i del treball 
en xarxa que integri actors catalans i dels països del Sud. 
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Es proposa seguir desplegant les línies d’acció definides: 
 
1- Coordinació i incidència en xarxes de cooperació locals, estatals i internacionals. 

Enfortiment i extensió del Grup de l’Aigua, tot convidant a nous actors a sumar-s’hi 
(operadores d’aigua, universitats) 

 
2- Accions de sensibilització en matèria de cooperació internacional i aigua i sanejament. 

Seguir treballant amb el mapa interactiu i el web aigua i cooperació.cat, així com amb la 
Campanya Som Aigua. 

 
La coordinadora senyala que, pel que fa a les línies d’acció i el component formatiu, el 
darrer curs de formació adreçat a tècnics i electes es va fer l’any 2013. En aquest sentit es 
proposa desplegar un nou component formatiu en format on line i presencial. ESF proposa 
recollir les valoracions que es varen fer de la formació anterior per tenir-les en compte a 
l’hora de dissenyar la nova formació. 
 
Es proposa centrar la nova formació en l’enfocament de drets. Actualment, ESF i l’IDH 
estan desenvolupant un curs en aquesta temàtica. 
 
S’acorda encarregar a ESF, com a part del Grup de Treball de l’Aigua, el disseny del nou curs 
de formació basat en l’enfocament de drets. Es proposa articular les sessions on line amb una 
sessió presencial adreçada a electes i de caire més polític. 

 
3- Avaluacions i assessorament tècnic 
 

Es proposa seguir desplegant aquesta línea en coordinació amb l’eix de cooperació tècnica 
implementat des del Fons Català. Se senyala que el mapa interactiu és una eina molt útil 
per identificar possibles demandes de cooperació tècnica en matèria d’aigua i sanejament. 

 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, es clou la reunió a les 10:45h del matí 

 
 

LA COORDINADORA 
 
 
 
 
 
 
 

ALBA MARTÍNEZ VÉLEZ 
 
 

 


