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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE CONSTRUCCIÓ DE PAU I DIPLOMÀCIA DE 

LES CIUTATS DEL FONS CATALÀ DEL 19 DE GENER DE 2017 

 
A Barcelona, el 19 de gener de 2017, reunits a la seu del Fons Català, a les 12 h s’inicia la 

reunió de la Comissió de Construcció de Pau i Diplomàcia de les Ciutats del Fons Català amb 

la presència del coordinador de la Comissió i secretari del Fons Català, el Sr. Josep Sagarra, 

regidor de Vallromanes, amb l’assistència de les persones que s’indiquen a continuació:  

 
Sr. Antoni Lopez, responsable recursos humans Diputació Tarragona   
Sra. Dolors Joanpere, tècnica Solidaritat Ajuntament de Reus 
Sra. Clara Sodeña, tècnica Cooperació, Ajuntament Sant Boi 
Sra. Sílvia Terol, tècnica cooperació Ajuntament Santa Coloma de Gramanet  
Sra. Marta Teixidó, tècnica comunitària, Consorci Acció Social Alta Garrotxa  
Sra. María Peix, Directora Cooperació, AMB 
Sra. Josefa Recio, tècnica cooperació Consell Comarcal Vallès Oriental  
Sr. Josep Parada, regidor Benestar, Ajuntament  Sant Pol de Mar 
Sra. Laura Bergés, tècnica Cooperació i Solidaritat, Ajuntament Montcada i Reixac 
Sr. Antoni Garrido, tècnic cooperació, Ajuntament Cerdanyola 
Sra. Elvi Vila, regidora Cooperació, Ajuntament Cerdanyola  
Sra. Mireia Nogués, Tècnica projectes estratègics, Ajuntament Granollers 
Sr. Bartolomé Agudo, responsable cooperació, Ajuntament de Terrassa  
Sra. Lola Heredia, Tècnica solidaritat y cooperació, Ajuntament Llagosta 
Sra. Carmen Uroz, coordinadora Ajuntament Santa Coloma de Gramanet  
Sra. Lali Carrillo, responsable suport municipal Diputació de Barcelona 
Sr. Angel Vázquez, tècnic cooperació Ajuntament Girona  
Sra. Montse Vergara, regidora solidaritat i cooperació, Ajuntament  Olesa Montserrat 

Sra. Núria Jané, tècnica i regidora cooperació, Ajuntament Olesa Montserrat 

Sra. Silvia López, tècnica solidaritat, Ajuntament Castelldefer 

Sra Anna Martin Cuello, regidora cooperació, Ajuntament de El Prat de Llobregat 

Sr. Miguel Angel Prieto, tècnic ACCD 

Sra. Mònica Borrego, tècnica cooperació, Ajuntament Santa Perpètua de la Moguda  
Sr. Sergi Hernández, regidor Ajuntament Santa Perpètua de la Moguda  
Sra. Bet Mejan, tècnica cooperació, Ajuntament Sant Cugat del Vallès 

Sr. Jordi Porta, tècnic Ajuntament Barberà del Vallès  
Sra. Elena Parral, tècnica cooperació Ajuntament Rubí 
Sr. Gerard Jornet, tècnic cooperació Ajuntament Gavà 

Sr. Marc Colás, Tècnic cooperació, Ajuntament Montornés del Vallès 

Sra. Helena Ollé, regidora cooperació Ajuntament Montornés del Vallès 

Sra. Judit Salas, tècnica Ajuntament Barcelona 

Sr. Jordi Cortés, responsable projectes Ajuntament Barcelona 

Sr. Fernando de León, tècnic cooperació, Ajuntament Vilafranca 

Sr. Josep Sagarra, regidor de Vallromanes i secretari del Fons Català 
Sr. David Minoves, coordinador del Fons Català 
Sra. Fernanda Undurraga, estudiant en pràctiques al Fons Català 
Sr. Sílvia Ayala, responsable de l’àrea de pau del Fons Català 

 

Excusen l’assistència:  
Sr. Joan Gómez, regidor Aj. Lleida  
Sr. Albert Piñeira, vicepresident Diputació de Girona  
Sra. Rosa Perelló, alcaldessa Aj. Tàrrega  
Sr. Jordi Mir, alcalde de Cabrera de Mar  
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El Sr. Josep Sagarra dóna la benvinguda i agraeix la presència dels participants a la reunió i 

presenta el següent ordre del dia: 

 
1. Aprovació de l’acta anterior (22/09/2016) 

 
S’aprova l’acta de la reunió anterior, després de la introducció de tres esmenes:  
 
1. La data de la reunió fou el 22 de setembre de 2016 i no de 2017 com constava al títol de 
l’acta. 
2. La Sra. Marta Teixidó diu el consorci d’acció social és de la Garrotxa i no Alta Garrotxa.  
3. El Sr. Josep Parada diu que va assistir a la reunió i no hi consta. Per tant s’afegeix.  

 
 

2. Informació campanya d’emergència persones refugiades  
 

En David Minoves explica la campanya Casa Nostra Casa Vostra i el suport que se li vol donar 
des del món local català. Està previst muntar un acte públic amb alcaldes i alcaldesses en 
suport a aquesta campanya pel proper 15 de febrer. S’anirà concretant als ajuntaments 
aquesta informació.   
 
En Josep Sagarra expressa que aviat es farà una nova reunió de rendició de comptes a tots els 
municipis de la campanya refugiats i se’ls convocarà. A continuació, fa una explicació resumida 
a tall de rendició de comptes de l’estat de situació de les quatre línies d’actuació de la 
campanya d’emergència de les persones refugiades:  
 

1. Acció humanitària  

Es mostra la infografia amb la totalitat dels projectes d’acció humanitària finançats des de la 

campanya i Josep Sagarra explica que la majoria de projectes estan en execució o acabant-la.   

2. Cooperació entre ciutats  

S’explica l’acord de cooperació amb el PNUD de les cooperacions catalanes al Líban: ACCD, 

Aj. BCN, DiBa, AMB i FCCD que té per objectiu treballar en cooperació amb els municipis 

libanesos. El FCCD hi destina 120.000€ en els propers dos anys.  

 

Per altra banda, s’està activant un projecte de suport als camps de refugiats de Dyarbakir, en el 

que el FCCD hi destina 60.000€, i s’està preparant una missió d’identificació al Kurdistan.   

 

3. EpD  

Es mostra la infografia amb la totalitat dels projectes d’acció humanitària finançats des de la 

campanya i Josep Sagarra explica que la majoria de projectes estan acabant la seva execució.    

4. Acollida refugiats/des als municipis  

En aquest punt es genera força debat entre els assistents amb les següents intervencions:  

La Fina del Consell Comarcal del Vallès Oriental diu que ha estat als camps de refugiats a 

Grècia i que la realitat és molt complicada, subratlla que amb el fred hi ha moltes necessitats.   
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L’Elvi Vila de Cerdanyola pregunta que què fan amb la recollida de roba. Al seu municipi 

l’entitat de l’església evangelista ha recollit molta roba i l’any passat ho va poder frenar però diu 

que aquest any no sap si ho podrà parar i s’estan plantejant si els hi ha de donar suport o no.  

David Minoves expressa que des del Fons es va fer una reunió amb l’entitat Solidança per 

veure com es podia actuar quan en un municipi la recollida de roba o material ja estava feta.  

Ariel Monells diu que les recollides de roba no tenen perquè ser negatives ja que per molta gent 

pot ser la única forma de col·laborar. 

Nicolàs Cortés de l’Hospitalet diu que cal separar allò públic d’allò místic i, per tant, de les 

entitats privades, i en conseqüència cal tenir clar quin paper ha de tenir l’ajuntament davant les 

recollides de roba i material.  

La Clara de Sant Boi suggereix que es poden gestionar les recollides a través d’alguna entitat 

de les humanitàries que treballen amb el FCCD.  

El Sergi de Santa Perpètua diu que cal saber comunicar millor el que s’està fent amb els 

recursos dels ajuntaments.  

La Sílvia Ayala del FCCD recorda que per això tenen a la seva disposició el microsite que és 

una eina del FCCD per rendir comptes als ajuntaments i aquests, al seu torn, rendir comptes a 

la ciutadania sobre com, quants i quins recursos dels municipis s’estan destinant a la campanya 

dels refugiats.  

Ayala afegeix que sobre les recollides de roba i material, des del Fons, conjuntament amb l’Aj. 

Barcelona i la Fede d’ONGs, es va fer un vídeo que parla en dos minuts dels models de 

cooperació: assistencialisme vs transformació social i, de les respectives pràctiques, recollides 

de material vs altres formes de col·laborar. Està pensat per a públic divers, no especialitzat en 

cooperació, i per difondre a través de whats app i de forma àgil per les xarxes socials.  

S’informa que ambdues eines i informacions es tornaran a enviar per mail als assistents per tal 

que ho tinguin a mà i en facin difusió. En Josep Sagarra insisteix que difonguin aquesta 

informació a ciutadania.      

En David Minoves s’encarrega de parlar amb el col·legi de periodistes i amb els mitjans de 

comunicació perquè no facin tant sovint notícia de les recollides de material.   

3. Línia de treball ciutats i migracions  
 

En Josep Sagarra recorda que des del Fons es treballa també la línia de ciutats i migracions a 

través del Grup Treball Migracions i codesenvolupament del CGLU, el qual coordina el Fons 

Català. Des del Fons s’està avançant en les sinergies que ofereixen la doble direcció: món local 

– àmbit internacional, que vol dir que els municipis socis del Fons participin de les dinàmiques 

del món local en l’àmbit internacional i viceversa, que l’àmbit internacional estigui present en els 

municipis socis del Fons.   

a. Jornada ciutats i migracions més enllà del codesenvolupament   

 

Sílvia Ayala explica el programa de la jornada que es distribueix a tots els assistents. El títol 

definitiu és MUNICIPIS I MIGRACIONS: desenvolupament, diversitat i cohesió social.   
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La jornada té lloc el 2 de febrer de 9.30h – 17h al Pati Manning.    

Els objectius són:   

– Identificar els principals reptes del binomi món local i migracions 

– Presentar i compartir bones pràctiques pel que fa al tractament de la diversitat 

al món local 

– Transformar i adaptar el concepte de codesenvolupament, reflexionar sobre les 

oportunitats i reptes de les relacions entre migracions i desenvolupament.  

4. Actualització de la feina segons les àrees geogràfiques prioritàries:   
 

a. Palestina 
 

 Projecte 2936 de creació i posada en marxa d’una guia ètica i de drets 
humans 

 
Es tracta del projecte de creació i posada en marxa d’una guia ètica i de drets humans 
que consisteix en elaborar una guia destinada als municipis catalans per millorar els 
processos de contractació i la compra pública. El resultat esperat és una guia amb textos 
aprovats per juristes, que s’incorporin a les contractacions municipals, amb suport de 
directrius de l’ONU i de la UE.  
 
Des del Fons s’informa de les xifres del projecte, del finançament obtingut i el pendent, és 
aquest:  

- Pressupost demanat : 20.130€ 
- Portem recaptat: 12.879,09€ 
- Manca aportar: 7.118,18 €  

 
S’anima als ajuntaments a fer aportacions dient que el projecte començarà en breu i per 
tant si les volen fer, és important fer-les el més aviat possible.   
 

 Projecte de suport en gestió de l’aigua a Gaza, amb l’Ajuntament de 
Barcelona     

 
El Jordi Cortés de l’Aj. de Barcelona explica el projecte d’aigua a Palestina. Diu que prové 
d’una llarga tradició de cooperació entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Aj de Gaza i que 
està motivat pel greu problema d’aigua a Gaza que el fa un sector prioritari. Explica que 
ara estan a l’inici d’un projecte d’intercenvi tècnic junt amb el FCCD i l’ACCD i que és un 
projecte amb un recorregut molt llarg.  
 
 

b. Sàhara:  
 
Es fa una actualització d’informació dels projectes d’emergència:  
 
Actualment estem a la fase de finalització de les 2 emergències per les inundacions  2014 
i 2015 sobre les quals aviat rebran els informes de justificació, els ajuntaments que hi 
hagin participar. Aquestes són:  
 

- P2743: es vehicula a través de la Fundació Lleida Solidària  
- P2865: es vehicula a través de MPDL i Creu Roja  
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S’explica l’estat de xifres (finançament obtingut i pendent) del projecte 2937: Creació de la 
xarxa LAONF per a la transformació noviolenta del conflicte del Sàhara Occidental.  
 
S’anima als ajuntaments a fer aportacions dient que el projecte començarà en breu i per 
tant si les volen fer, és important fer-les el més aviat possible.   

 
c. Kurdistan:  

 
S’està preparant un projecte de suport a l’ajuntament Dyarbakir de gestió dels camps 
de refugiats de Dyarbakir, però ha quedat aturat l’inici d’implementació per la detenció 
dels alcaldes/ses.  
 

 Moció de denúncia de la detenció d’alcaldes/ses   
 

Josep Sagarra informa als assistents de la situació de la detenció d’alcaldes/ses kurds i  
llegeix la moció de denúncia que tenen a la carpeta i que ja es va enviar als 
ajuntaments.  

 

 Missió d’identificació de cooperació entre ciutats  
  

Es preveu fer aquesta missió però la situació d’inestabilitat al Kurdistan i la recent 
detenció de càrrecs electes fa que hagi quedat en stand by fins a millorar la situació.   

 
d. Colòmbia:  

 

 Documental sobre el conflicte de Colòmbia La flor de la lengua de vaca   
 

Es dóna la paraula a Javier Sulé que explica el documental de La flor de la lengua de 
vaca i es passa el trailer del documental.   
 
S’anima als ajuntaments a fer aportacions ja que el finançament del documental cal 
tancar-lo en breu i per tant si les volen fer, és important fer-les el més aviat possible. 
Després podran gaudir del passi del documental en festivals de cinema i documentals 
dels seus municipis.     

 

 Projecte 2811 d’acompanyament a defensors/es de DDHH   
 

S’explica el projecte i es distribueix la sinopsi i el full de compromís per a que els 
ajuntaments hi puguin fer aportacions.  


