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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE CONSTRUCCIÓ DE PAU I DIPLOMÀCIA DE LES 
CIUTATS DEL FONS CATALÀ DEL 4 DE MAIG DE 2017 
 
A Barcelona, el 4 de maig de 2017, reunits a la seu del Fons Català, a les 10 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 del Fons, David Minoves, i l’assistència de les persones que 
s’indiquen a continuació:  

Sra. Clara Sopeña, tècnica Cooperació, Ajuntament Sant Boi 
Sr. Bartolomé Agudo, responsable cooperació, Ajuntament de Terrassa  
Sr. Àngel Vàzquez, tècnic cooperació, Ajuntament Girona  
Cristòbal Sànchez, regidor Ajuntament de Girona 

Sr. Miguel Angel Prieto, tècnic ACCD 

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

Sra. Elena Parral, tècnica cooperació Ajuntament Rubí 
Sr. Mireia Burrull, tècnica cooperació Ajuntament Gavà 

Sra. Judit Salas, tècnica Ajuntament Barcelona 

Sra. Marta Barrera, cap programa, Ajuntament de Sabadell 

Sr. Antoni Alzaga, tècnic cooperació, Àrea Metrolpolitana de Barcelona 

Sr. David Minoves, coordinador del Fons Català 
Sra. Fernanda Undurraga, estudiant en pràctiques al Fons Català 
Sr. Toni Royo, responsable de l’àrea de pau del Fons Català 
 
Excusen l’assistència:  
Sr. Josep Sagarra, regidor Ajuntament de Vallromanes i secretari del Fons català 

Sra Lourdes Carreras, Ajuntament de Castelldefels  
Sra Montserrat Carreras, alcaldessa Ajuntament de Cunit 
Gerardo Pisarello, Primer Tinent d’Alcalde, Ajuntament de Barcelona 

Sr. Albert Piñeira, vicepresident Diputació de Girona  
Sra. Rosa Perelló, alcaldessa Aj. Tàrrega  
Sr. Manel Vila, Director General de Cooperació al Desenvolupament, Generalitat 
 

TOTA LA DOCUMENTACIÓ ADJUNTA ESTARÀ DISPONIBLE AL WEB DEL FONS CATALÀ 

http://www.fonscatala.org/elfons/index.php?id_pagina=130  

S’agraeix la presència dels participants a la reunió i es presenta el següent ordre del dia: 

 
1. Aprovació de l’acta anterior (19/01/2017) 

 
S’aprova l’acta de la reunió anterior. 
 

2. Informació de la campanya d’emergència Món local refugi (Línia 2 Suport als 
municipis de la ruta de fugida) 

http://www.fonscatala.org/elfons/index.php?id_pagina=130


 

2 

 

 
Es presenta el nou projecte “Programa de Suport socioeducatiu i de recuperació emocional 
per als refugiats de Grècia” de la Fundació ACSAR a Atenes (P3059). Davant de la cronificació 
dels camps de refugiats a Grècia, es tracta de donar resposta a les necessitats d’àmbit 
psicosocial de les persones refugiades. 
 
El projecte XEFLIS neix de la col·laboració entre la Fundació ACSAR amb Wind of Renewal 
(entitat grega consorciada amb ACNUR) i que amb el suport de l’ajuntament d’Atenes ha creat 
i gestiona l’Alberg Welcommon, un camp de refugiats urbà que acull refugiats de guerra en 
procés de relocalització. Es tracta d’oferir activitats formatives, d’empoderament i 
emprenedoria per tal de facilitar la recuperació emocional dels refugiats.(32.000€) Adjuntem 
la fitxa i el full de compromís 
 
Resultats i propostes arran del viatge d’identificació de projectes a la regió de Tànger (10-13 
d’abril) 
 
Es tracta d’un viatge d’identificació de projectes per donar suport a les administracions locals 
en l’atenció a les persones refugiades però també s’han detectat possibles intervencions en la 
Línia 1 (Assistència en les rutes de fugida). La majoració de projectes amb persones refugiades 
operen a la Mediterrània Oriental, i com la intervenció a la Mediterrània Central (Líbia-Itàlia) 
no ofereix garanties d’operar sobre terreny, es volia detectar necessitats a la ruta de la 
Mediterrània Occidental (Marroc-Espanya). Les necessitats identificades tenen a veure més 
aviat amb la població sudsahariana i no tant la siriana, cosa que ens permet portar l’atenció 
sobre un col·lectiu de refugiats molt menys mediàtic i obre un recorregut d’incidència política. 
 
Us adjuntem l’informe del viatge.  
 
S’explica que el Centre d’acollida a Tànger que diversos actors identifiquen durant al visita, 
seria un espai físic de referència per donar assessorament a les persones migrants i refugiades 
des del qual derivar-les cap a altres associacions d’intervenció directa.  
 
Tolo de Terrassa comenta que hi ha un problema de pressió real a la frontera Sud i molts 
municipis tenen vincles amb el Marroc, ja sigui per col·lectius migrants o bé per treball amb 
entitats locals o administracions.  
 
Clara de Sant Boi comenta que pel projecte amb la Cambra de Comerç de TTA s’hauria de 
comptar amb la Fundació Josep Comaposada.  
 
Reunió a l’ACCD (07.04.17) pel projecte de les cooperacions catalanes al Líban P3024 “Suport 
a les comunitats d’acollida al Líban”  
 

Miquel Àngel de l’ACCD explica aquesta reunió on es retien comptes de la vista entre el 20-24 

de març d’una delegació tècnica d'experts en cooperació i gestió de residus de diferents 

institucions catalanes han visitat el nord del Líban i Beirut per participar en el disseny i 

desenvolupament sobre terreny del programa "Suport a les comunitats libaneses d'acollida" 

(LHSP), que vol donar resposta a la necessitat urgent de provisió de serveis bàsics a la població, 

entre els quals hi ha la gestió dels residus. 
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S’explica que s’estan implementant mesures de recollida selectiva perquè la gestió municipal 

té mancances i ara es veu desborada amb l’augment de residus per l’arribada de població 

refugiada. La unió de municipalitats té mancances però el major problema és l’abocador que 

està col·lapsat i pot representar una catástrofe mediambiental. 

 

El Programa LSHP disposa d'un pressupost de 730.000 €, finançat per l'Agència Catalana de 

Cooperació al desenvolupament (ACCD), el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 

la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, i l'AMB, amb el suport de MedCities i 

l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), a través pel PNUD-Líban i la unió de municipis 

libanesos d'Al-Fayhaa (Trípoli, El Mina, El Beddawi i Qalamoun). El programa té una durada 

prevista d'1 any i 3 mesos. A banda de l'aportació econòmica, inclou l'intercanvi de 

coneixements entre tècnics locals i catalans i el seguiment de les actuacions que es despleguin. 

 

El viatge ha permès a la delegació tècnica identificar els temes clau del programa i fer un 
diagnòstic a partir de visites als abocadors, la nova planta de tractament de Trípoli, els espais 
de generació de residus i els circuits de recollida, així com de les reunions amb els diferents 
actors locals (autoritats, centres educatius, possibles col·laboradors, etc.). Les principals 
actuacions proposades han estat: la creació d'un pla estratègic de gestió residus per als 
municipis d'Al-Fayhaa, que permeti passar dels abocaments il·legals al tractament segregat 
dels residus; la capacitació i sensibilització de les comunitats; la realització de projectes 
pilot a cadascun dels municipis d'AL-Fayhaa, i l'adquisició de contenidors, papereres i camions 
per a la recollida selectiva dels residus. 
 

http://www.amb.cat/ca/web/amb/actualitat/noticies/detall/-/noticia/institucions-catalanes-
cooperen-amb-el-liban/6285935/11696  
 
Cristòbal de Girona planteja la voluntat de l’ajuntament de treballar al Líban però explica les 
poques competències que tenen els ajuntaments libanesos per resoldre els problemes de les 
poblacions. Potser es podrà tenir una interlocució política a nivell local, però la interlocució 
tècnica s’haurà de vehicular a través del Ministeri. El PNUD pot servir de palanca per aixecar 
temes tècnics de cara el Ministeri. 
 
Sergi de Santa Perpètua explica una proposta d’una entitat local per implementar un projecte 
socioeducatiu a la vall de la Bekaa també al Líban. Es tractaria de proveir un equipament 
educatiu per escolaritzar infants sirians i destinar-lo a equipament multiusos per les tardes. 
 

Projecte 2960 Centre de formació vocacional a Saida amb la Fundació Hariri  
 

El projecte del Centre de Formació Professional té com a objectiu fer front als reptes que 
planteja l'actual crisi de refugiats i les seves conseqüències en les comunitats d'acollida del 
Líban. El projecte és també el resultat de l'estratègia urbana de Desenvolupament Sostenible 
(CDS en endavant) per Saida, desenvolupat del 2011 fins al 2014, en el marc del projecte 
Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible, liderat per AMB-MedCities. El projecte del 
Centre de Formació Professional està adreçat a la ciutat vella de Saida i les zones circumdants 

http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/
http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/
http://www.fonscatala.org/
http://www.diba.cat/es
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
http://www.medcities.org/es/
http://residus.gencat.cat/es/
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
http://www.amb.cat/ca/web/amb/actualitat/noticies/detall/-/noticia/institucions-catalanes-cooperen-amb-el-liban/6285935/11696
http://www.amb.cat/ca/web/amb/actualitat/noticies/detall/-/noticia/institucions-catalanes-cooperen-amb-el-liban/6285935/11696
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d'Ain El Helweh Camp, les zones més pobres i marginades de la ciutat. Per això, pretén 
desenvolupar les capacitats dels joves sirians i libanesos per dotar-los d'una professió i 
d'habilitats d'inserció que els permetin entrar a formar part de la força de treball d'empleats 
qualifica. Dotació de 55.631€ que han estat traspassats.  
 
Antoni de l’AMB complementa informacions (nº de beneficiaris, edats, etc.) sobre aquest 
projecte. 
 
Projecte amb UNRWA  
 
S’està pendent d’establir un projecte amb URNWA destinat a persones refugiades palestines al 
Líban. Es tracta d’un projecte d’ajut humanitari al Líban per a la integració de la població 
refugiada palestina de Síria. En concret podria anar a suport psicosocial a les escoles d’UNRWA 
amb nens palestins de Síria.  
 
 

3. Línia de treball ciutats i migracions  
 
Assistència a la trobada de CGLU (17-19 d’abril) i Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas 
(20-21 d’abril) a Madrid 
 
Us adjuntem un resum de la nova organització de CGLU i la declaració “Compromís de 
Madrid ciutats de pau” 

 
Assistència a la 5ª Trobada del projecte City2city organitzat per l’ICMPD i CGLU a Amman 
(23-28 d’abril) 

 
Us adjuntem la presentació de la missió del Fons (Josep Segarra i Fernanda Undurraga) a 
Amman 

 
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 
 
Guia ètica i dels drets humans destinada als municipis catalans per millorar els processos de 
contractació i la compra pública. consorci d’entitats format per Servei Civil Internacional de 
Catalunya (SCI), Nexes Intercultural i l’Institut Internacional per l’Acció Noviolenta (NOVACT). 
 
17.715,45€ traspassats i oberta una segona fase per què nous ajuntaments facin aportacions 

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

 
Judit de l’ajuntament de Barcelona explica la missió tècnica del 2-8 maig amb una delegació de 
palestins de Gaza visitant Barcelona i Maresme per treballar temes de cicle i gestió de l’aigua 
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amb implicació de l’Agència Catalana de l’Aigua. Es fa seguiment conjuntament amb la 
comissió de l’aigua del Fons català. Projecte WASH (Water, Sanitation and Hygiene) 

 
Projecte Al-Ma’in de l’ONGD israeliana De-Colonizer     

 
De-Colonizer treballa sobretot la memòria històrica. S’explica el projecte del mapa dels 
assentaments palestins que des de 1948 l’Estat israelià ha arrasat per construir-hi a sobre.  
 
El projecte Al-Ma’in vol recuperar la memòria històrica dels antics pobladors d’Al-Ma’in, un 
poblet prop de la frontera amb Gaza del qual només queda una casa que actualment és el 
centre d’exposicions del kibbutz construït a sobre. El projecte pretén tres objectius: 

- Portar la història d’Al-Ma’in als israelians que viuen al kibbutz construït a sobre 
- Promoure el debat entre israelians (nous pobladors) i palestins (antics pobladors) 

sobre el dret dels palestins de retorn a les seves terres originàries 
- Crear materials (expo) i recerca 

 
Per què el projecte pogués ser finançat pels ajuntaments del Fons caldria que De-Colonizer 
inclogués alguna acció d’EPD o Incidència política a Catalunya amb el concurs d’alguna ONGD 
catalana, pressumiblement l’ACPP, i que algun ajuntament presentés el projecte al Fons. 
 
Mireia de Gavà explica l’experiència de la Xarxa Mai Més i el projecte Buchenwald a Gavà, en 
què alumnes d’un IES van visitar el camp de concentració de Buchenwald i la seva vista va ser 
filmada per Gavà TV. És una lògica de sensibilització al voltant de la memòria històrica que 
podria ser replicada per aquest projecte a Israel-Palestina. Es pregunta sobre si l’Estat israelià 
posarà o no impediments per l’execució d’un projecte que implica la participació de residents a 
Gaza. 

b. Sàhara:  
 
Es fa una actualització d’informació dels projectes d’emergència:  
 
P2743: Obert el 2014. Es vehicula a través de la Fundació Lleida Solidària. Han enviat la 
justificació però falten coses. Quan estigui tancada us la farem arribar. 
 
P2865: Obert el 2015. Es vehicula a través de MPDL i Creu Roja. Encara no han enviat la 
justificació. 
 
P2937: projecte LAONF 2 “Creació de la Xarxa LAONF per a la transformació noviolenta del 
conflicte al Sàhara Occidental” 
 
El projecte LAONF2 s’està executant. El projecte pretén crear una estructura estable de 
coordinació dels moviments, col·lectius i activistes compromesos amb la noviolència: la Xarxa 
LAONF a través de la entitat Nova-Associació de Joves Sahrauís per la Noviolència liderada per 
Abida Mohamed. Hi ha tres accions: 
 

1. Primer creació d’una xarxa de formadors/es àrabs on es podran intercanviar 
metodologies, experiències i bones pràctiques de la regió d’Orient Mitjà i Nord 
d’Àfrica.  
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2. Segon, la capacitació de 15 formadors/es (territoris ocupats per Marroc, Irak, Sàhara, 
espanya) en estratègia noviolenta (20-24 abril 2017).  

3. Tercer, la realització de nou tallers per a 180 activistes sahrauís (formadors sahrauís i 
espanyols que van participar a la primera formació donen formació a sahrauís al 
Sàhara) 

 
Diagnòstic dels agermanaments amb els campaments sahrauís 
 
El 2015, durant el viatge el 2015 als campaments sahrauís es va fer una diagnosi de l’estat dels 
agermanaments i ara es vol fer la part de la diagnosi als ajuntaments catalans. Actualment 
estem a la fase d’encàrrec de consultoria externa per fer la diagnosi dels agermanaments 
sahrauís als ajuntaments catalans. 
 
Aquesta diagnosi tindrà compte també d’aquells ajuntaments que no són membres de la 
CCASPS, i de totes aquelles entitats locals que treballen amb el Sàhara, tant les que formen 
part de la Federació ACAPS com les que no en formen part. 
 
L’objectiu es poder creuar els resultats de les diagnosis i presentar-les als ajuntaments catalans 
agermanats amb els campaments sahrauís, i en el marc d’una jornada promoure la reflexió 
col·lectiva al voltant dels agermanaments. 
 
Bet de Sant Cugat informa que el 30 de setembre i 1 d’octubre hi ha la trobada anual de cases 
de malalts a Espanya i es fa a Sant Cugat. Altres cases de malalts a Catalunya estan a 
Montornés, Granollers i Sabadell. També demana que es tingui en compte la figura de les cases 
de malalts per a la diagnosi. 

 
c. Colòmbia:  

 
Documental sobre el conflicte de Colòmbia La flor de la lengua de vaca  P3055 
Demanats 15.000€, cap aportació. Documental centrat en el procés de pau colombià 
 
Projecte 2811 d’acompanyament a defensors/es de DDHH   
Projecte d’ACP, presentat per l’ajuntament de Santa Coloma. S’han cobert 7.571€ per les 
aportacions dels ajuntaments de Santa Coloma i St Fost de Campsentelles. Es tracta d’un 13% 
del total demanat (59.840€). 
 
Les línies de treball que es plantegen són tres: 

1. Selecció, formació i qualificació de persones catalanes i espanyoles perquè siguin 
acompanyants internacionals voluntaris a Colòmbia.  

2. L'acompanyament internacional permanent d’organitzacions camperoles com un 
consolidat mecanisme de dissuasió de la violació de drets mitjançant l'observació 
sobre terreny. 

3. La visibilització de les propostes de pau per sensibilitzar la societat catalana ampliant 
escenaris d'incidència política i enfortint la xarxa de suport internacional. 
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Projecte 2904 Servei social per la pau: construïm la pau com a alternativa a la guerra 
Projecte de l’Equipo Colombiano de investigación en conflicto y paz (ECIPC), presentat per 
l’ajuntament de Sant Boi. S’han cobert 11.727€ per les aportacions de St Boi i Montornés. És el 
35% del total demanat (33.422,86€). 
 
Previsió de viatge d’identificació de nous projectes i seguiment de projectes oberts a 
Colòmbia 
Es preveu viatjar a Colòmbia entre el 21-28 agost per la identificació de projectes amb 
municipalitats involucrades en el procés de pau (territoris de desmobilització, etc.). S’estan 
fent reunions per poder establir el llistat de municipis a contactar i visitar, a banda dels 
projectes existents (P2811 i P2904). 
 
Jornades 2017 de la Taula per Colòmbia (29-30 de juny) 
Aquest any les Jornades volen visibilitzar la situació d’assetjament que viuen els i les activistes, 
líder sindicals i camperols i ex guerrillers desmobilitzats, i la manca de protecció de l’Estat 
colombià. Durant les Jornades hi haurà un espai públic amb les presentacions i un espai intern 
de treball i reflexió amb entitats que treballen el tema de la pau a Colòmbia. 
 
El Fons Català contribueix a les Jornades amb el pagament d’un bitllet d’avió i l’estada d’una de 
les tres persones colombianes convidades. 
 
Brotes de Paz 
S’explica que en ocasió de les votacions pel Plebiscit pels acords de pau, per facilitar el vot de 
la diàspora colombiana a Catalunya es va arribar a un acord entre les entitats que treballen 
amb Colòmbia, el Consolat colombià i els municipis amb presència de persones colombianes. 
500 persones no van poder votar perquè no estaven inscrites i es va evidenciar que per futures 
votacions –com ara les presidencials del 2018- cal fomentar la inscripció al Consolat. 
 
El projecte actual de “Brotes de Paz” de Gestipaz, una ONGD colombiana,  vol fomentar el vot 
de la diàspora colombiana a Catalunya a través de l’explicació de l’agenda de pau. Ara per ara 
estan estudiant quines accions i quins col3lectius poden permetre dinamitzar la diàspora 
colombiana i que voti. 
 
Projecte de l’ONGD colombiana Tejipaz 
Sergi de Santa Perpètua i Tolo de Terrassa expliquen el projecte “Encuentro y reconciliación 
familiar de excombatientes de las FARC al departament de La Guajira, Colombia”. Es tracta 
d’un projecte d’atenció psicosocial i jurídica per 200 nuclis familiars d’excombatents de les 
FARC al Punt Transitori de Normalització Amaury Rodríguez (La Guajira, Colòmbia).  
 
Aquesta entitat no té contrapart a Catalunya i està fent una ronda de presentació del projecte 
a diversos ajuntaments, entre ells Santa Coloma, Badalona, Terrassa i Santa Perpètua. 
Es debat també una moció que Tejipaz va presentar a l’ajuntament de Santa Perpètua de la 
Mogoda. Us l’adjunto després de fer les modificacions que es van acordar. La intenció és que 
pugui ser aprovada per la comissió de construcció de pau a la propera reunió per després 
passar-la als ajuntaments. 
 
Sergi i Tolo reviseu i modifiqueu si s’escau el document. Un cop fet, la traduiré al català. 


