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ACTA DE LA 35a ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DEL DIA 2 

DE NOVEMBRE DE 2015 

 
A Barcelona, quan passen uns minuts d’1/4 de 5h de la tarda del 2 de novembre de 2015, es 
reuneixen en segona convocatòria, al Museu Marítim, les persones que s’esmenten a 
continuació, per tal de celebrar la 35a Assemblea General del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, sota la presidència de la Sra. Meritxell Budó. 
 
ASSISTENTS 
 
Sra. Meritxell Budó, alcaldessa de la Garriga i presidenta del Fons Català. 
Sra. Marta Macias, directora general de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de 
Catalunya. 
Sr. Josep Sagarra, regidor de Vallromanes i secretari del Fons. 
Sra. Alba Bou, regidora del Prat de Llobregat i tresorera del Fons. 
Sr. Jordi Cortés, tècnic, en representació del Sr. Gerardo Pisarello, regidor de Barcelona i vocal 
del Fons. 
Sr. Joan Gómez, regidor de Lleida i vocal del Fons. 
Sra. Susanna Pellicer, regidora de Sant Cugat del Vallès i vocal del Fons.  
Sr. Isidre Pineda, regidor de Caldes de Montbui i vocal del Fons. 
Sr. Josep Mayoral, alcalde de Granollers i vocal del Fons. 
Sra. Alba Martínez, regidora de Sant Boi de Llobregat i vocal del Fons. 
Sr. Joaquim Sardà, regidor de Castellbisbal i vocal del Fons. 
Sr. David Saldoni, alcalde de Sallent i vocal del Fons. 
Sra. Núria Parlón, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i vocal del Fons.  
Sra. Isabel Martínez, regidora de Mataró i vocal del Fons. 
Sr. Nicolás Cortés, comissionat de Cooperació, en representació del Sr. Francesc Josep Belver, 
regidor de l’Hospitalet i vocal del Fons. 
Sra. Montse Arroyo, regidora de Vilafranca del Penedès i vocal del Fons. 
Sr. Eduard Berloso, regidor de Girona i vocal del Fons. 
Sra. Ana María Díaz, regidora de Mollet del Vallès i vocal del Fons. 
Sr. Josep Robert, cap del Gabinet d’Alcaldia, en representació de la Sra. Sílvia Fuster, 
alcaldessa de Barberà del Vallès i vocal del Fons. 
Sr. Èric Plaza, regidor de Gavà i vocal del Fons. 
Sr. Josep Lluís Alay, comissionat de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona i 
vocal del Fons.  
Sr. Guillem Saleta, regidor d’Argentona. 
Sra. M. Mercè Esteve, alcaldessa de Begues. 
Sra. Maria Llauradó, regidora de Begues. 
Sra. Mònica Serra, regidora de Caldes d’Estrac. 
Sr. Rafel Caballeria, regidor de Cardedeu.  
Sra. Pepa Martínez, regidora de Castellar del Vallès. 
Sra. Ivana Travesí, regidora de Castelldefels. 
Sra. Elvira Vila, regidora de Cerdanyola del Vallès. 
Sr. Jordi Reñé, regidor de Dosrius. 
Sra. Mariber Peláez, regidora d’Esplugues de Llobregat. 
Sr. Àngel Vázquez, tècnic de Girona. 
Sra. Sílvia Rodríguez, regidora de Granollers. 
Sra. Marta Casas, regidora dels Hostalets de Pierola. 
Sra. Cristina Saiz, tècnica de Lleida. 
Sr. Antonio Polo, regidor de Lliçà d’Amunt. 
Sr. Raül Carretero, tècnic, en representació de la Sra. Jessica Revestido, regidora de Molins de 
Rei. 
Sr. Antoni Guil, alcalde de Montmeló. 
Sr. Miguel Ángel Bueno, regidor de Montornès del Vallès. 



 

2 
 

Sra. Georgina Muñoz, regidora d’Olesa de Montserrat. 
Sra. Mercè Traveria, regidora d’Olot. 
Sr. José Luis Heras, regidor de Palau-solità i Plegamans. 
Sra. Mª José Danoz, tècnica, en representació de la Sra. Montserrat Escobedo, regidora de 
Pallejà. 
Sra. Anna Martín, regidora del Prat de Llobregat. 
Sra. Marta García, regidora de Rubí. 
Sr. Juan Carlos Ramos, regidor de Sant Adrià de Besòs. 
Sra. Montse Caro, tècnica de Sant Adrià de Besòs. 
Sr. Manuel J. Pérez, tècnic de Sant Boi de Llobregat. 
Sra. Lourdes Borrell, regidora de Sant Feliu de Llobregat. 
Sra. Noelia López, regidora de Sant Pere de Ribes. 
Sra. Maria Rosell, alcaldessa de Sant Sadurní d’Anoia. 
Sra. Montserrat Medall, regidora de Sant Sadurní d’Anoia. 
Sr. Enric Pousa, regidor de Santa Maria de Palautordera. 
Sr. Sergi Hernández, regidor de Santa Perpètua de Mogoda. 
Sra. Rosa Maria Perelló, alcaldessa de Tàrrega. 
Sra. Maruja Rambla, regidora de Terrassa. 
Sr. Bartomeu Agudo, tècnic de Terrassa. 
Sr. Sebastià Guichandut, regidor de Torrelles de Llobregat. 
Sr. Jordi Cordon, alcalde de Torroella de Montgrí. 
Sr. Jordi Cartanyà, regidor de Valls. 
Sra. Cristina Borràs, regidora de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. 
Sr. Antoni Serrat, regidor de Vic. 
Sra. Montse Bosch, tècnica de Vic. 
Sr. Fernando de León, tècnic de Vilafranca del Penedès. 
Sr. Alfred Bosch, vicepresident d’Internacional i de Cooperació de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona.  
Sr. Carles Garcias, assessor de l’Àrea Internacional i de Cooperació de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona.  
Sr. Raimon Gusi, conseller del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 
Sr. Pere Medina, conseller del Consell Comarcal d’Osona. 
Sra. M. Àngels Marcuello, vicepresidenta 3a del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
Sr. Ignasi Valls, gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
Sra. Josefa Recio, cap de l’Àrea de Serveis Personals del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
Sr. David Minoves, president del CIEMEN. 
Sr. Ariel Monells, director de Gestió del Fons.  
Sra. Sílvia Ayala, tècnica del Fons. 
Sra. Sofia Bonany, tècnica del Fons. 
Sr. Josep M. Frigola, tècnic del Fons.  
Sra. Victòria Planas, tècnica del Fons. 
Sr. Albert Pujol, tècnic del Fons. 
Sra. Marta Pujolràs, tècnica del Fons. 
Sra. Anna Recoder, tècnica del Fons.  
 
DELEGACIONS 
 
A favor de la Sra. Meritxell Budó, alcaldessa de la Garriga i presidenta del Fons Català: 
Sr. Francesc Colomé, alcalde de les Franqueses del Vallès. 
 
A favor del Sr. Josep Mayoral, alcalde de Granollers i vocal del Fons: 
Sra. Cindy Rando, regidora de Calella. 
 
A favor del Sr. Eduard Berloso, regidor de Girona i vocal del Fons: 
Sr. Albert Piñeira, vicepresident de la Diputació de Girona. 
 
A favor de la Sra. Montse Arroyo, regidora de Vilafranca del Penedès i vocal del Fons: 
Sra. Imma Ferret, alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos. 
 
A favor del Sr. Ignasi Valls, gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental: 
Sr. Sergi Mingote, alcalde de Parets del Vallès. 
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La presidenta del Fons Català, Sra. Meritxell Budó, dóna la benvinguda als assistents, els 
agraeix la presència i explica que l’Assemblea es fa al Museu Marítim malgrat que li hauria 
agradat que s’hagués pogut fer al Fons, a sala d’actes de l’edifici de la UGT que ens acull, un 
espai en el qual ens sentim molt bé, però aquesta vegada no ha estat possible. 
 
Tot seguit cedeix la paraula a la Sra. Marta Macias, directora general de Cooperació al 
Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, a qui també dóna la benvinguda i agraeix la 
participació.  
 
La directora general es mostra contenta d’haver estat convidada a l’Assemblea General i de 
poder compartir i explicar la tasca de l’ACCD. En primer lloc, considera que l’Assemblea és un 
magnífic espai per reivindicar el que es fa i com es fa i, per tant, de donar un impuls a la 
cooperació al desenvolupament. En aquest sentit, creu que els ajuntaments són un exemple per 
la implicació que mostren en la cooperació. 
 
També aplaudeix la reacció dels ajuntaments davant la crisi de les persones refugiades, ja que 
considera que han liderat la crida per com cal acollir-les. Dóna les gràcies pel fet que des del 
món local s’encoratgi i s’incideixi en el Govern per, entre tots, poder fer una bona política, en 
coordinació i coherència.  
 
La Sra. Marta Macias explica que enguany s’ha aprovat el Pla Director de Cooperació al 
Desenvolupament 2015-2018, un Pla que espera que també pugui guiar la política de 
cooperació dels ajuntaments. Indica que marca un compromís ferm en la defensa, la protecció i 
la garantia dels drets humans; que presenta un nou enfocament estratègic, que és l’enfocament 
de gènere basat en drets humans (per primera vegada les persones són els titulars de drets i 
les administracions les titulars de responsabilitats i obligacions). Per això, anima els assistents a 
aplicar aquest enfocament en les pròpies polítiques de cooperació. 
 
El Pla Director també marca dos grans objectius: els drets humans de les dones i els drets 
col·lectius dels pobles. La directora general creu que si tots aquests drets fossin més respectats 
no es produirien els conflictes actuals, com el de Síria. 
 
També vol compartir la bona notícia de l’ampliació del pressupost de cooperació en 1,4 milions 
d’euros, cosa que ha permès a l’ACCD poder recuperar 30 projectes que havien quedat en una 
llista en reserva i atorgar els recursos de manera ràpida. Explica que també es destinaran 
225.000 euros a acció humanitària, tant per a Síria com per als països de la ruta de trànsit de 
les persones refugiades. Malgrat que reconeix que no són quantitats importants, considera que 
es tracta d’un pas endavant del Govern envers la cooperació.  
 
Alhora comenta que s’està fent la valoració total de la planificació del 2015 i s’està treballant en 
la planificació del 2016, que presenta un repte, que és l’adaptació de l’agenda internacional: cal 
fer la transició dels ODM als ODS. Per això, indica que cal crear una agenda més 
transformadora que ens porti a unes fites de respecte als drets humans, de més dignitat, de 
més justícia i de menys desigualtats. 
 
La Sra. Marta Macias acaba la seva intervenció manifestant que és un plaer veure tants 
ajuntaments involucrats en la cooperació, un fet que anima a pensar que entre tots ho farem 
possible. Creu que no es tracta només de satisfer necessitats, sinó que, sobretot, es tracta de 
reivindicar drets, de defensar-los i d’exigir-los. 
 
Finalment, reitera l’agraïment per la invitació i rep l’aplaudiment dels presents.  

 
La presidenta agraeix a la directora general la intervenció i, abans de començar l’ordre del dia 
previst, manifesta que per a ella ha estat un honor presidir el Fons Català els darrers quatre 
anys, uns anys amb molts temes per abordar, amb dificultats i imprevistos que ningú no 
pensava que succeirien. Tot i així, considera que hi ha hagut capacitat per afrontar els 
problemes i per treballar per defensar l’honorabilitat i la feina del Fons. 
 
Per això, vol traslladar un agraïment públic a les persones que treballen pel Fons Català, a totes 
les persones que durant aquests quatre anys hi han estat involucrades, implicades, perquè han 
estat un gran suport per als qui han estat al capdavant, que s’han sentit acompanyats durant 
aquest període. 
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Encara que ja hi ha un punt a l’ordre del dia destinat a fer balanç de mandat no vol deixar 
passar l’oportunitat de reiterar que per a ella ha estat un honor presidir el Fons, que espera 
continuar-ho fent, i mostra la seva satisfacció per haver trobat espais comuns en l’àmbit de la 
cooperació catalana, no només la municipal sinó també amb l’ACCD. Creu que és important el 
camí iniciat de tenir punts de trobada, un camí que cal  continuar explorant i ampliant. 
 
La presidenta comenta que els darrers anys la cooperació ha viscut moments complicats. Ha 
calgut combatre missatges com “primer els de casa”, que han quallat en la societat davant la 
cruel crisi econòmica del nostre país, que ha provocat que moltes persones de casa nostra 
necessitin ajuda. Per això, ha calgut treballar el fet que la solidaritat cap endins no ha de ser mai 
excloent de la solidaritat cap enfora, és a dir, que cal exercir-les totes dues.  
 
De tota manera, la presidenta indica que hi havia esperança, una esperança que ja recollia el 
manifest aprovat per la 31a Assemblea General del Fons, “Catalunya, terra solidària”. La mostra 
darrera que tenim d’això és la resposta arran de la crisi de refugiats que ha tornat a remoure 
l’esperit solidari de la societat catalana. En aquest sentit, agraeix als assistents haver-ho fet 
possible entre tots, des dels municipis, des de la societat civil, que s’ha organitzat per tornar a 
demostrar la solidaritat de Catalunya.   
 
La Sra. Meritxell Budó inicia l’ordre del dia previst.  
 
 

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA DARRERA ASSEMBLEA 

GENERAL (27/04/15) 

 
Vista l’acta de les 34a Assembla General, celebrada a la Garriga el 28 d’abril de 2015, que ja 
havia estat tramesa prèviament als assistents, és aprovada per assentiment. 

 

 

2. INFORMACIÓ CAMPANYA EMERGÈNCIA CRISI REFUGIATS A LA MEDITERRÀNIA 

 
La presidenta cedeix la paraula al secretari, Sr. Josep Sagarra, a qui reconeix públicament la 
implicació i el lideratge de la campanya endegada pel Fons. 
 
El secretari indica que per explicar el punt s’ajudarà del microsite 

(http://monlocalrefugiats.weebly.com/), creat pel Fons per a ajuntaments, institucions 

supramunicipals i ciutadania.  La idea és posar a disposició un recurs al món local  per enllaçar-
hi directament sense passar pel web del Fons per poder informar a la ciutadania del que s’està 
duent a terme. Per a la difusió de la campanya, també s’ha creat el hashtag #monlocalrefugi. 
 
Explica que actualment les crisis les tenim dins de casa a través dels mitjans de comunicació, 
de les xarxes socials, d’internet, etc... amb una sèrie d’imatges que impacten moltíssim la 
ciutadania, que s’angoixa davant del patiment de famílies senceres i demana poder ajudar i que 
les institucions també ho facin. Com que l’ajuntament és la instància més propera, la ciutadania 
s’hi adreça per oferir el que té (casa, roba...). Els ajuntaments, alhora, tenen clar que no es pot 
tancar l’ajuda espontània, però que cal explicar bé el que ja s’està fent. 
 
En aquest sentit, el primer que cal és comunicar que els municipis catalans ja l’any 2013 
donaven suport a la població siriana refugiada al Líban (projecte 2579), però que, tenint en 
compte la gravetat de la situació creada aquests darrers mesos amb l’èxode massiu de 
refugiats cap a Europa i en resposta a la demanda de diversos municipis catalans, el dia 4 de 
setembre de 2015 el Fons Català va convocar una reunió amb els ajuntaments i ens locals 
socis del Fons, en la qual es va acordar una estratègia per donar suport i acollir aquests 
refugiats. 
 
El secretari explica que el Fons Català, de manera coordinada amb les institucions catalanes i 
la ciutadania, i d’acord amb les necessitats identificades i les peticions rebudes, va obrir una 
campanya de suport als refugiats centrada en quatre eixos: 
 

Assistència en les rutes de fugida. Es tracta de cobrir necessitats bàsiques: alimentació, salut 
i higiene així com seguretat marítima. En aquest sentit, el Fons ja ha identificat ONG i agències 
consolidades, verificables i amb prestigi, que duen a terme aquestes tasques en ruta i els ha 

http://linking.sg.sokrator.net/wf/click?upn=z3jsMvCPdbKpqwpyWUBfhj15h4aLSUSRRkN8WYVxM7-2FYFctdNSzsDgw9zUsX3hBH_LAxVDUtvddUU6qUPtFPr-2BPEPnxyI7BkivB4VwnjethRllP-2B-2FPInqcu8x02SxvlKKdPbzAQ0KWwpNqyxG4ZKN4IavmMu9hNr4eta44MsWHZQn6e5JRON3IsadsLXE07-2FAGeMnhDG6sEbb-2FU4n5MHSAaqHVmwL-2Fx-2F71Y84B6pgyIIBdzcxJawz8uzGzjhdaYRmmuXVr8b9454P8saM1QKVDVAiclovU-2Fr5b7iy3SHQFECTwHpbRB4T5C-2Fz2VKG-2Busr52qkjWo3IoEcAYGGlImAn5wd0VqOOjyHOuCgGjZ5YfIji1ZhMG-2Fx29AGkf6n2wQR8LEDux0Zy-2FCfbcwqEgl8TD9J6Nwbma8FAJa1CDBMp-2Bl4QhFCv4UlAyqG992pkdXPUqptGnEcH3hjFCyZQuA8AQ-3D-3D
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aprovat el finançament de projectes per tal de garantir que els refugiats arribin allà on han 
d’arribar.  
 
El secretari anuncia que dues tècniques del Fons Català demà mateix iniciaran un viatge per 
recórrer aquestes rutes i conèixer, de primera mà, el context on s’estan duent a terme els 
projectes aprovats i la tasca de les entitats i els socis locals amb els quals s’està col·laborant. 
 

Suport als municipis de la ruta. A la ruta que emprenen els refugiats, els municipis estan 
tenint un rol molt actiu en acollir els refugiats que arriben als seus pavellons, escoles etc... 
perquè descansin, es rentin i puguin continuar el seu camí. Alguns d’aquests municipis es 
troben en països que estan vivint una situació complicada, com és el cas de Grècia. És per 
aquest motiu que els municipis catalans han de donar suport a aquests municipis ja que s’estan 
quedant sense recursos. D’altra banda, es poden crear canals de contacte de municipi català a 
municipi de la ruta i aprofitar en aquest sentit les xarxes de ciutats de les quals el Fons Català 
forma part, com és el cas del CGLU (Ciutats i Governs Locals Units). 
 

Planificació i gestió de l’acollida. El secretari explica que qui té la competència en temes 
d’acollida és la UE i l’Estat, però que s’està participant en els espais de coordinació a Catalunya 
que encapçala la Generalitat. Considera que el que cal és anar treballant per poder gestionar la 
incidència necessària, perquè, tot i no tenir competències en aquesta matèria, l’administració 
local serà, finalment, qui haurà de gestionar el dia a dia de les famílies refugiades un cop 
acollides als municipis.  
 

Educació per al desenvolupament i sensibilització. El secretari comenta que es treballa amb 
un doble objectiu: per una banda, alimentar de discurs crític l’embranzida de solidaritat que s’ha 
generat de manera espontània entre la ciutadania pels refugiats, amb perspectiva de 
transformació social i justícia global, tot evitant el paternalisme i la caritat. L’altre objectiu és 
sensibilitzar els ajuntaments de la importància de la cooperació al desenvolupament per atacar 
les causes dels conflictes, més enllà de gestionar les conseqüències, que en aquest cas són els 
refugiats. 

 
Avançant en el micorosite, pel que fa a l’eix 1, d’assistència a les rutes de fugida, el secretari 
indica que recull:  com s’hi pot col·laborar i, en aquest sentit, recull la guia per a la gestió de la 
campanya, el full de compromís, la relació d’aportacions compromeses per les administracions 
locals (que és actualitzada periòdicament), el document de principis generals d’acció 
humanitària en clau local, com es fa el retorn als ens locals i a la ciutadania (a través de 
xerrades informatives als municipis, a través dels informes dels projectes i a través d’informes 
especials de les missions sobre terreny). 
 
Quant als projectes concrets ja aprovats, són enumerats pel Sr. Josep Sagarra. En tot cas, són 
els que recull el quadre següent: 
 

Núm. Títol País Presentat  Import total 

  (€) 

Aportació 

sol·licitada  

(€)  

Aportació 

aprovada 

 (€) 

2852 Atenció medicosocial a la població refugiada víctima 
de la crisi a Síria i comunitats d’acollida al districte de 
Saida, Beirut 

Líban Creu Roja 
Catalunya 

282.245,13 40.000,00 40.000,00 

2853 Intervenció d’emergència per a l’assistència 
sociosanitària i l’assessorament a les persones 
refugiades en trànsit a Sèrbia 

Sèrbia-
Hongria 

Farmamundi 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

2854 Millora de l’accés a serveis de protecció i d’educació 
en emergències per a nens i nenes afectats pel 
conflicte en la governació d’Al-Hasekeh 

Síria Save the Children 213.653,00 24.986,00 24.986,00 

2855 Suport a Grècia en la resposta humanitària a la crisi 
dels refugiats 

Grècia Save the Children 5.324.605,00 25.000,00 25.000,00 

2856 Crisi persones refugiades a Europa: tramesa de 
material humanitari a Sèrbia 

Sèrbia Creu Roja 
Catalunya 

21.400,00 21.400,00 21.400,00 

2857 Contribució a l’establiment d’unes condicions de vida 
adequades i a l’accés a necessitats bàsiques de les 
poblacions molt vulnerables sirianes refugiades al 
Líban 

Líban Fundación Acción 
contra el Hambre 

60.704,74 60.704,74 60.704,74 

2858 Assistència urgent a la població siriana  refugiada a 
l’Iraq 

Iraq-
Kurdistan 

ACNUR- Comitè 
Català 

109.136,00 90.000,00 90.000,00 
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Núm. Títol País Presentat  Import total 

  (€) 

Aportació 

sol·licitada  

(€)  

Aportació 

aprovada 

 (€) 

2859 Atenció primària en salut i suport psicosocial per a 
persones refugiades i migrants a Grècia 
 

Grècia Metges del Món 29.950,00 
 

29.950,00 
 

29.950,00 
 

2860 Accés a la salut sexual i reproductiva incloent les 
víctimes de violència sexual i de gènere per a 
persones refugiades i migrants a Itàlia 

Itàlia Metges del Món 29.600,00 29.600,00 
 

29.600,00 
 

2861 Garantint condicions mínimes de salubritat en 
emplaçaments crítics per a la població desplaçada 
pel conflicte de Síria 

Síria Asociación Comité 
Español de la 
UNRWA 

30.000,00 30.000,00 30.000,00 

2862 Lliurament d’Ajut en Efectiu per Cobrir Necessitats 
Bàsiques de les Famílies Sirianes Vulnerables 
Refugiades al Líban. 
 

Líban Fundació World 
Vision International 

45.969,39  30.000,00 
 

30.000,00 

2863 Suport a població refugiada de diferents orígens que 
arriben cercant asil a Europa pel corredor dels 
Balcans, mitjançant les arts escèniques i la comicitat 

Macedònia 
Sèrbia 
Croàcia 

Pallasos Sense 
Fronteres 

37.435,00 25.000,00 25.000,00 

 Total    6.209.698,26 431.640,74 431.640,74 

 
 
El microsite també inclou una sèrie de documentació que pot ser molt útil als serveis municipals 
i als propis regidors sobre què és un refugiat, el context de la crisi... El secretari destaca el 
document de preguntes més freqüents, que conté una sèrie de qüestions pensades perquè des 
dels ajuntaments es pugui respondre a la ciutadania.  
 
D’altra banda, recorda que ja s’han fet dues reunions per parlar de l’avenç de la campanya i 
mostra el ferm compromís de fer una trobada mensual amb aquest objectiu. 
 
Per acabar, el secretari diu que la situació té un impacte molt important, la qual cosa ha 
provocat alguns errors de comunicació del Fons, però en general mostra satisfacció per la feina 
feta i pel suport obtingut des dels ajuntaments i de les institucions supramunicipal. 
 
La presidenta li agraeix la intervenció. 
 
 

3. BALANÇ DEL MANDAT 

 
La presidenta indica que el balanç figura entre la documentació lliurada, del qual faran una 
presentació coral entre el secretari, la tresorera i ella mateixa. Explica que faran una síntesi de 
les principals actuacions dels darrers quatre anys, amb el conseqüent risc de no incloure’n 
algunes de significatives.  
 
A manera d’introducció, ella mateixa explica que caldria observar que el mandat 2011-2015 ha 
estat marcat per algunes dificultats: 
 

 Crisi econòmica: que ha fet minvar els recursos que els ajuntaments i entitats 
supramunicipals han destinat a cooperació i, de retruc, al Fons. Per pal·liar aquesta 
reducció (que incideix directament en els recursos disponibles per fer front a les 
despeses d’estructura, ja que una petita part de les aportacions rebudes és per cobrir-
la), una de les primeres accions de la Junta Executiva va ser buscar un nou local per al 
Fons (amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona) amb un cost sensiblement inferior. 
El trasllat a la nova seu es va fer a finals de desembre del 2013. Malgrat que l’estalvi 
queda reflectit en l’apartat d’Àrea d’Administració, la Sra. Meritxell Budó explica que es 
pagaven uns 109.000 euros anuals de lloguer de la seu de la Via Laietana i actualment 
es paguen uns 24.000 euros anuals de la seu de la Rambla Santa Mònica. 

 

 LRSAL (Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local): ha calgut 
defensar-se’n, ja que la llei determina les competències municipals i, entre aquestes, no 
considera la cooperació al desenvolupament. En aquest sentit, el Fons Català va 
encarregar un dictamen (Dictamen jurídic sobre la competència dels municipis en 
matèria de cooperació internacional en el marc de l’aplicació de la LRSAL i sobre la 
justificació de les aportacions econòmiques que els ajuntaments tramiten a través del 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament), elaborat per un equip redactor 
designat per la Junta del CSITAL (Col·legi de Secretaris Interventors i Tresorers de 
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l’Administració Local), que va concloure que les activitats en matèria de cooperació al 
desenvolupament dels municipis s’han d’entendre com una competència pròpia.  
 

 Imputació expresident: s’hi han esmerçat molts esforços, tant per col·laborar amb la 
justícia (responent a tots els requeriments) per aclarir si hi ha hagut o no gestió 
indeguda dels recursos de l’entitat com per preservar el Fons i que no en surti 
perjudicat. El cas es troba en fase d’instrucció i el Fons està assistit per un bon equip 
d’advocats. 

 
Malgrat aquestes dificultats, però, s’ha fet molta feina, tant des de la Junta Executiva com a 
través de les Comissions i Grups de Treball establerts per tal que els socis puguin implicar-s’hi i 
participar.  
 
La presidenta explica que es farà el repàs del mandat, sobretot per àrees operatives 
(geogràfiques i temàtiques). 
 
 

ÀREA DE PROJECTES 

 
El quadre reflecteix les dades globals del mandat, en relació a la gestió de projectes: 

 
Any Alta 

projectes 

Projectes 

tancats 

Projectes 

actius a 

31/12 

 Informes de 

seguiment 

rebuts 

Informes de 

seguiment 

processats 

Informes 

pendents 

resumir 

2011  121 128 555  357 254 220 

2012 109 135 529  331 298 253 

2013 109 137 501  310 350 213 

2014 115 142 474  257 300 170 

2015 (fins 
30/10/15) 

98 103 468  234 222 174 

 

El Fons Català té signats convenis per a la gestió de la convocatòria locals de projectes 
(avaluació prèvia, seguiment i control de justificació) amb els següents ajuntaments: 

Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Igualada, la Garriga, Manlleu, Mataró, Molins de Rei, 

la Roca del Vallès, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Just Desvern, Sant 

Sadurní d’Anoia, Santa Coloma de Gramenet, Viladecans i Vilafranca del Penedès i amb el 

Consell Comarcal d’Osona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  
 
Altres convenis destacables amb ajuntaments:  

 Ajuntament de Barcelona, que permet la realització iniciatives pròpies del Fons Català. 

 Ajuntament de Girona, per al seguiment sobre terreny de projectes de la seva 
convocatòria. 

 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per al suport a la gestió dels projectes de la 
cooperació directa. 

 
La presidenta demana a la tresorera, Sra. Alba Bou, que es faci càrrec de presentar: 
 

ÀREA D’ADMINISTRACIÓ 

 
La tresorera fa un repàs dels recursos gestionats durant el període 2011-2014. 
 

Any Ingressos Despeses Impost societats Resultats 

2011 3.665.829,73 -3.559.206,20 -4.625,26 101.998,27 

2012 2.527.652,06 -2.524.558,53 -3.657,28 -563,75 

2013 2.661.506,65 -2.809.624,74 -2.357,28 -150.475,37 

2014 2.823.197,28 -2.816.931,61 -1.377,58 4.888,09 

 
Les diferències substancials en els resultats dels exercicis són fruit, en alguna mesura, de les 
aportacions que, per problemes pressupostaris no va fer (o va fer en un termini no previst) 
l’ACCD, que habitualment feia. El resultat positiu de gairebé 5.000 euros de l’exercici 2014, com 
ja ha dit la presidenta, cal atribuir-lo a l’estalvi en el lloguer de la seu del Fons.   
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Alhora comenta que aquesta àrea també s’ocupa de la relació amb els socis, per garantir la 
continuïtat en les aportacions econòmiques.  

 
Continua de nou la presidenta, ara per explicar la tasca en: 

 

 

ÀREES GEOGRÀFIQUES 

 
Les principals accions dutes a terme són: 
 

 Suport en el procés de formulació de projectes i avaluació prèvia de projectes 
presentats a convocatòries locals. 

 Seguiment sobre terreny de projectes de cooperació municipal directa i indirecta. 

 Acompanyament a la cooperació directa de diversos ajuntaments socis. 

 Suport a iniciatives de cooperació tècnica de municipis catalans i del Sud. 

 Seguiment de processos electorals. 

 Acompanyament de delegacions institucionals. 
 

ÀREA D’AMÈRICA LLATINA: des de l’any 1997 el Fons disposa d’una oficina permanent 
amb seu a Managua, que té per objectiu fer el seguiment dels projectes i accions 
institucionals que s'estiguin desenvolupant a Centreamèrica, Mèxic i el Carib, amb especial 
èmfasi en l'articulació del procés de seguiment, durant la fase d'execució i operació dels 
projectes. Sud-amèrica es cobreix a través de viatges des de Barcelona. 
 
Durant el mandat, s’han fet les següents rutes de seguiment als països següents: 
Nicaragua, El Salvador, Hondures, Guatemala, Costa Rica, Haití, Cuba, Mèxic, Bolívia, 
Perú, Equador. 
 
Vol destacar també la pròpia voluntat de conèixer in situ les oficines sobre terreny i explica 
que va visitar Nicaragua el maig de 2013.   
 

ÀREA D’ÀFRICA, ÀSIA I MEDITERRÀNIA: des de l’any 2010 també es disposa de 
presència permanent al Senegal, des d’on es cobreix el seguiment dels projectes de 
Senegal i Gàmbia.  
 
Durant aquest mandat s’han visitat projectes a: Gàmbia, Senegal, Marroc. 
 
La presidenta també ha visitat dues vegades l’oficina del Senegal: una, a principis de 
desembre de 2012 (CGLU), i l’altra l’octubre de 2014 (amb l’ACCD), a les quals es farà 
referència més endavant.  
 
Des de la Comissió de Pau s’ha organitzat una visita als camps de refugiats sahrauís de 
Tindouf, per avaluar la situació dels agermanaments i mostrar el suport en el 39è aniversari 
de la RASD. 

 
 

CONSOLIDACIÓ DEL TREBALL EN COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL  
 
La presidenta indica que van ser creats amb la voluntat que tant els membres de la Junta com 
els dels ajuntaments socis puguin participar de manera més activa en el dia a dia del Fons. 

 

Comissió de Municipalisme 

 

 Elaboració del dictamen sobre la LRSAL ja explicat a la introducció.  

 Campanya de comunicació i sensibilització en defensa de la cooperació des dels 
municipis (per desmuntar tòpics i elaborar missatges antirumors). La campanya s’ha 
iniciat amb l’elaboració del document Les raons de la Cooperació: guia per a la defensa 
de la cooperació al desenvolupament des dels municipis.  

 
La comissió acull: 
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 Grup de Treball de l’Aigua: amb l’objectiu de posar en valor el paper dels municipis en 
la prestació dels serveis d’aigua i com a actors estratègics de la cooperació 
internacional al desenvolupament, incidint en les polítiques de cooperació i sensibilitzant 
la població. En aquest sentit: 
 

 S’ha executat la Campanya “Som Aigua” (www.somaigua.cat) en col·laboració 
amb Enginyeria sense Fronters a diversos municipis socis (Sant Boi de 
Llobregat, el Prat de Llobregat, Vilafranca del Penedès, Sant Cugat del Vallès, 
Rubí).  

 Organització del seminari “Sobre el dret humà a l’aigua i el paper de la 

cooperació internacional”. 

 Mapeig de projectes de cooperació en aigua i sanejament. 
 S’ha participat activament en les dues assemblees de la GWOPA (Aliança 

Global d’Operadors d’Aigua) celebrades a Barcelona.  

 Promoció de models de cooperació horitzontal i recíproca en matèria 

d’aigua i sanejament amb els ajuntaments de Mataró i Sant Cugat del Vallès. 

 Identificació d’assistències tècniques de municipis catalans amb 

municipis palestins en matèria d’aigua i sanejament en aquest país. 
 

Comissió de Codesenvolupament 

 
En aquest cas és la tresorera i responsable de la Comissió qui explica que la feina d’aquesta 
comissió està estructurada en tres grups de treball, a través dels quals s’han promogut 
projectes propis, amb la participació de diversos ajuntaments socis. 
  

 Grup de treball Marroc: tasca centrada en el suport a la creació de les comissions de 
paritat i d’igualtat d’oportunitats als municipis rurals del nord del Marroc (Tànger-

Tetuan), que ha permès dur a terme accions de cooperació tècnica amb la 
participació de tècniques d’Igualtat d’alguns ajuntaments socis del Fons (Gavà, Mataró, 
Vilafranca del Penedès...). A destacar que: 
 

 S’han fet dues trobades entre municipis, teixit associatiu local i col·lectius 

d’origen marroquí sobre el rol de la dona al Marroc, amb participació de 
representants d’institucions i associacions marroquines (amb activitats a Gavà, 
Mataró, Sant Boi de Llobregat, Barcelona i Vilafranca del Penedès). 

 

 Grup de treball Senegal / Grup de treball Gàmbia: ambdós grups han basat el treball 
en l’enfortiment de les capacitats de gestió tant de les organitzacions de base com dels 
municipis amb els quals els ajuntaments socis cooperen. Paral·lelament, s’ha fet 
formació als membres de col·lectius d’immigrants d’aquests països a casa nostra. 
Destaquen: 
 

 Amb el suport de l’ACCD, que agraeix, es va editar la Guia de la Cooperació 

Local amb Gàmbia. 

 Jornada d’intercanvi entre municipis catalans i ONG i associacions del 

col·lectiu d’origen gambià sobre la cooperació local amb Gàmbia, a Blanes. 

 Cicles de formacions Enfortint el Codesenvolupament, a Girona i Mataró, 
que van cloure amb la II Trobada de Codesenvolupament a l’Àfrica, 
coorganitzada amb la Coordinadora d’ONG solidàries de les comarques 
gironines i l’Alt Maresme, a qui fa un agraïment.  

 

Comissió de Pau i Diplomàcia de Ciutats 

 
El secretari, Sr. Josep Sagarra, responsable de la Comissió, explica que per a ell el millor ha 
estat haver pogut discutir i debatre sobre determinats temes amb els ajuntaments. Considera 
que la Comissió s’ha enriquit en la mesura que ha guanyat línia de debat. 
 
La tasca s’ha organitzat a partir de tres projectes, que són: 
 

 Participació en programes de Ciutats Defensores de Drets Humans / 

Constructores de Pau, liderats per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 

http://www.somaigua.cat/


 

10 
 

 Programa de formació en l’àmbit de “municipalisme i pau” com a resultat de les 
conclusions de la jornada “El rol dels governs locals en l’àmbit de la pau. Identificació de 
reptes i oportunitats”, organitzada amb anterioritat.  

 Projecte LAONF d’enfortiment dels processos de construcció de pau al Sàhara 

Occidental per reforçar les capacitats dels activistes sahrauís joves per contribuir a una 
transformació no violenta del conflicte.  

 
D’altra banda s’ha participat activament en:  

 Xarxa de Municipis Catalans per la Pau a la Mediterrània, en el marc d’Alcaldes per 

la Pau, liderada per l’Ajuntament de Granollers. 

 Xarxa d’Autoritats Locals per la Pau al Pròxim Orient  
 
A ressaltar també la tasca de memòria històrica a Bòsnia i Hercegovina, a través del: 

 

 Museu del Setge de Sarajevo, que va ser inaugurat l’abril de 2014, amb finançament 
de diversos socis del Fons.  

 Participació en els actes de commemoració del 20è aniversari del genocidi de 

Srebrenica. 
 
La Comissió també acull la: 
 

 CCASPS (Coordinadora d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí), de la qual 
cal destacar: 

 Viatge institucional al Sàhara a iniciativa de l’Intergrup Parlamentari Pau i 
Llibertat al Sàhara 

 Exposició (13)25 al principi va ser la paraula. Dones del Poble Sahrauí 
 
El secretari explica que la Comissió de Pau pretenia rescatar i treballar en tres zones: Sàhara, 
Palestina i Colòmbia. En aquest sentit, indica que s’ha fet un apropament a la Taula Catalana 
per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia i s’ha explorat algun tema que, tot i que encara no 
s’ha concretat, ha de servir per consolidar la tasca. Quant a Palestina, des de la Comissió es va 
acordar amb UNRWA donar suport al projecte de SUPORT PSICOSOCIAL PER A LES 
VÍCTIMES DE L’OPERACIÓ “PROTECTIVE EDGE” A LA FRANJA DE GAZA. 
 

 

CONSOLIDACIÓ DE LA UNITAT D’AVALUACIÓ 

 

El Sr. Josep Sagarra indica que l’objectiu és aportar més coherència, qualitat i visibilitat al 

treball realitzat pel Fons Català a Catalunya, a la resta de l’Estat, a Europa i als països del 
Sud on s’intervé. S’ha continuat treballant per aportar continguts per a la construcció d’un 
sistema d’avaluació ad-hoc de la cooperació municipal descentralitzada. La Unitat s’articula a 
les diferents Comissions de Treball a través de la incorporació de l’estratègia de qualitat i 
eficàcia de l’ajut com a eix transversal a les pràctiques implementades i gestionades des del 
Fons Català.  
 
Durant aquests quatre anys: 

 S’han fet 13 avaluacions de projectes als països següents: Catalunya, El Salvador (2), 
Gàmbia, Guatemala (2), Haití, Marroc, Mèxic, Nicaragua, Perú i Senegal (2).  

 S’ha fet la comunicació dels resultats d’aquestes avaluacions en els municipis 
implicats. 

 

En la línia de la millora de la qualitat de la cooperació, també s’ha fet formació: 
 

 Tallers metodològics sobre el cicle de gestió de projectes-enfocament de marc 

lògic (a la Garriga, Santa Maria de Palautordera, Sant Cugat del Vallès, Viladecans). 

 Millora de les capacitats tècniques de l’equip del Fons Català, a través de dos 
tallers: un de anàlisi i presentació de projectes a la UE i un d’adequació i millora de la 
fitxa d’avaluació prèvia o valoració exante de projectes.  
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ÀREA D’ACCIÓ HUMANITÀRIA 

 
La presidenta comenta que, malauradament, durant aquests quatre anys s’ha hagut de 
respondre a diverses situacions d’emergència, tal com reflecteix el quadre: 
 

Any Núm Campanya País Ens 

locals 

Altres 

entitats 

Recursos 

recaptats 

(€) 

Projectes 

executats 

2011 2386 Resposta als efectes de la crisi humanitària 
als països del corn d’Àfrica 

Àfrica oriental 71 2 290.382,30  3 

2011 2409 Emergència a Centreamèrica per les 
intenses pluges ocasionades per la 
tempesta tropical número 12 

El Salvador-
Nicaragua-
Guatemala 

30 0 96.829,65  2 
 

2012 2454 Resposta als efectes de la crisi humanitària 
al Sahel 

Àfrica - Països 
del Sahel 

27 2 81.767,48  1 

2012 2483 Resposta als efectes de l’huracà Sandy al 
seu pas pel Carib: fase de reconstrucció 

Cuba-Haití 31 0 114.052,77  1 

2012 2509 Resposta a la crisi humanitària als 
campaments de refugiats sahrauís de 
Tindouf 

Poble Sahrauí 38 3 121.725,58  1 

2013 2562 Resposta als efectes de l’ona tropical 
número 3: enfortiment del sistema de 
protecció civil del municipi de Puerto 
Cabezas-Bilwi 

Nicaragua 7 0 21.217,10  1 

2013 2579 Suport a la població afectada per la guerra 
civil a Síria 

Síria 40 0 141.476,59  3 

2013 2607 Resposta als efectes de l’huracà Manuel a la 
muntanya de Guerrero 

Mèxic 6 0 17.352,25  1 

2013 2626 Resposta als efectes del tifó Hayian a 
Filipines 

Filipines 59 0 161.806,72  2 

2014 2667 Campanya de suport a població afectada 
per la malaltia del virus de l’Ebola a l’Àfrica 
Occidental 

Àfrica 
Occidental 

57 0 208.834,26  2 

2014 2702 Suport psicosocial per a les víctimes de 
l’operació “Protective Edge” a la Franja de 
Gaza 

Palestina 6 0 88.100,00  1 

2014 2743 Resposta a la crisi humanitària arran de les 
inundacions als campaments de refugiats 
sahrauís de Tindouf 

Poble Sahrauí 26 0 94.276,04  1 

2015 2775 Programa de salut mental comunitària 
impulsant la resiliència a través d’activitats 
psicosocials per a la població infantil de la 
Franja de Gaza 

Palestina 8 0 20.600,00 1 

2015 2782 Resposta als efectes del terratrèmol al 
Nepal 

Nepal 69 5 165.235,37 3 

2015 2833 Suport a l’acollida de població refugiada en 
trànsit a Europa víctima dels conflictes 
armats a la Mediterrània 

Diversos 
països 

64 5 438.885,89 12 

2015 2865 Inundacions als campaments de refugiats 
sahrauís: campanya d’emergència des del 
món local 

Poble Sahrauí Campanya oberta el 30 d’octubre 

 
La Sra. Meritxell Budó comenta que cada any se n’ha anat donat compte de manera més 
detallada i que avui només se’n fa un resum, alhora que recorda que des del Fons es treballa 
en postemergència i reconstrucció. 
 
La presidenta esmenta les dues campanyes més recents, que són la CRISI DELS REFUGIATS 
i les INUNDACIONS AL SÀHARA. De la primera, se n’ha parlat àmpliament en el punt anterior i 
de la segona s’ha fet la crida a tots els ajuntaments divendres passat.  

 
Pel que fa a la crisi dels refugiats, explica que la xifra que figura en el quadre pot arribar a 
doblar-se tenint en compte els compromisos que li consta que han pres diverses institucions.  
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CGLU – Ciutats i Governs Locals Units 

 
El secretari qualifica CGLU com l’ONU de les ciutats. Explica que és una entitat municipalista 
internacional que gestiona temes de ciutat, no exclusivament temes de cooperació, i agrupa el 
govern de les ciutats a escala mundial, amb la sort per al Fons que la seu és a Barcelona. En 
tot cas, comenta que es tracta d’un espai molt interessant per fer diplomàcia de ciutats, per fer 
incidència i per tramar complicitats amb altres municipis.  
 

El Fons Català és membre del Grup de Treball de Migracions i Codesenvolupament 
(pertanyent a la Comissió de Cooperació Descentralitzada i Diplomàcia de Ciutats) i membre del 

Grup de Treball Pròxim Orient.  
 
En aquest sentit, cal assenyalar la participació en les següents trobades: 
 

 Congrés Mundial de CGLU a Dakar (Senegal, desembre 2012): es va aprofitar per 
mantenir reunions amb representants del PNUD, de CUF-Cités Unies France. També 
es va visitar l’Agència Regional per el Desenvolupament del Senegal a Ziguinchor, per 
assistir a una reunió per tractar sobre els projectes del Fons Català i dels municipis 
catalans i l’Ajuntament d’Oussouye per tractar del Pla de Desenvolupament Local fins el 
2025 d’aquest municipi.  

 

 Bureau Executiu de CGLU en el marc de la qual es va celebrar la reunió del Grup de 

Treball de Pau al Pròxim Orient (Liverpool, juny 2014). Es va contactar amb el 
departament d’Afers Polítics de la secció pels Drets Palestins de Nacions Unides i 
parlar de la possibilitat d’organitzar una trobada en el marc de la Xarxa Europea 
d’Autoritats Locals per la Pau al Pròxim Orient. Alhora, va servir per explicar alguns dels 
punts clau de la trobada de Dunkerque +10, com també l’agenda de la Xarxa i altres.  

 

 Consell Mundial del CGLU a Haikou (Xina, novembre 2014): va permetre constatar 
que és un escenari adient de treball internacional pel Fons Català per dues raons: 
municipalisme (tasca del CGLU en general) i treball del codesenvolupament (Comissió 
de Migracions i Codesenvolupament presidida pel Fons). Una de les fites importants va 
ser nomenar les vicepresidències de la Comissió (REFELA-Xarxa de dones electes 
d’Àfrica i la Prefeitura de São Paulo). 
 

 Bureau Executiu de CGLU a Porto Alegre (Brasil, juny 2015): durant el qual es va 
treballar per identificar aliats estratègics i estudiar els reptes del Fons en el marc de 
CGLU. També es va celebrar una reunió amb la presidenta de REFELA, la xarxa de 
dones electes d’Àfrica en la qual es va acordar que esdevindrien vicepresidents de la 
Comissió de Migracions i Codesenvolupament que presideix el Fons.  

 
En aquest mateix àmbit de treball, el setembre de 2013, es va celebrar a Barcelona:  
 

 Tercer Taller del cicle de conferències sobre "Ciutats, migració i cooperació 

descentralitzada: el rol dels governs locals", organitzat pel Fons Català, el Grup de 
Treball sobre Migracions i Codesenvolupament de CGLU i l'Ajuntament de Barcelona, 
amb la participació de 15 institucions sòcies i col·laboradores de Catalunya, Espanya, 
Europa, Àfrica i Amèrica Llatina. 

 

 

RELACIONS INSTITUCIONALS 

 

Generalitat de Catalunya – ACCD 

 
La presidenta explica que:  

 

 La tasca s’ha desenvolupat en el marc del CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ 

ENTRE L’AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT DE 

LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 

DESENVOLUPAMENT, amb la conseqüent signatura d’addendes anuals. 
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 Participació en òrgans en els quals el Fons té representació: Comissió de Coordinació 

amb els Ens Locals, Consell de Cooperació al Desenvolupament, Consell Català 

de Foment de la Pau, el Comitè Català d’Ajut Humanitari d’Emergència-CCAHE...  
 

 Participació en l’elaboració del Pla director de Cooperació al Desenvolupament 

2012-2014 i en el 2015-2018. 

 

 Participació en l’elaboració de l’Estratègia País Senegal i Marroc. 

 

 Viatge conjunt presidenta del Fons i directora adjunta de l’ACCD a Senegal 

(octubre 2014) per compartir coneixement sobre les principals actuacions de l’ACCD i 
del Fons en aquest país. El tècnic del Fons és el representant conjunt d’ambdues 
institucions al Senegal. Van viatjar acompanyades d’un reporter del programa Solidaris 
de Catalunya Ràdio. 

 

Diputació de Barcelona 

 

 La presidenta destaca que el suport de la Diputació de Barcelona durant aquest mandat 
ha estat inestimable: la seva aportació ha estat no finalista, la qual cosa ha permès 
garantir el suport als ajuntament socis en la tasca de gestió de projectes i altres 
activitats.  

 

Ajuntament de Barcelona 

 

 La Sra. Meritxell Budó comenta, com ja s’ha apuntat a l’inici, el suport de l’Ajuntament 
en la consecució de la nova seu del Fons Català. 

 També destaca que durant el mandat s’ha establert un nou model de conveni (bianual) 
que ha permès la realització d’accions d’interès global per a les quals el Fons no 
disposava de finançament (per exemple, Estudi LRSAL, Memòries anuals, Guia per a la 
defensa de la cooperació des dels municipis, processos d’avaluació...). 

 

Àrea Metropolitana de Barcelona 

 

 La presidenta explica que el Fons Català ha participat activament en el Consell 
Metropolità de Cooperació. 

 Alhora, s’ha participat en l’elaboració dels Plans Directors de Cooperació de l’AMB.  

 També s’han signat diversos convenis per a la gestió de projectes de desenvolupament  
d’iniciativa municipal i de projectes d’educació pel desenvolupament d’iniciativa conjunta 
entre ajuntaments i ONG. 

 La presidenta avança que l’AMB destinarà uns 250.000 euros a la campanya dels 
refugiats. 

 

 

CONSELL ASSESSOR DEL FONS 

 
Creat inicialment amb l’objectiu de tenir un marc de relació estable amb diversos agents socials 
per tal de compartir el debat sobre criteris i polítiques de cooperació i, alhora, oferir la possibilitat 
de ser un marc per impulsar campanyes o propostes concretes de sensibilització en àmbits 
socials i ciutadans molts diversos per tal d’arribar a tots els ciutadans, durant el mandat, a 
petició de les pròpies ONG, es va intentar reprendre i s’han fet dues reunions, però 
malauradament no han tingut continuïtat. 

 
Per acabar el balanç, la presidenta reitera l’agraïment a totes les persones que durant aquests 
quatre anys han treballat braç a braç perquè el Fons Català tiri endavant. També agraeix la 
feina que fan cada dia tots els treballadors i treballadores de la casa. Alhora, explica que els dos 
primers anys de mandat va ocupar la secretaria el Sr. Pere Trias,  a qui vol agrair públicament 
la tasca duta a terme.  
 
Finalment s’adreça als membres de la Junta sortint presents per donar-los les gràcies i dir-los 
que ha estat un plaer poder treballar conjuntament. 
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El balanç rep el vistiplau de l’Assemblea. 

 

 

4. RENOVACIÓ DE CÀRRECS DE LA JUNTA EXECUTIVA 

 
La presidenta indica que hi ha una proposta de composició de la Junta consensuada entre els 
partits polítics en funció dels resultats electorals obtinguts a les eleccions municipals del 24 de 
maig en els municipis socis del Fons. Així, el repartiment és:   
 

Partit polític Nombre 

membres 

CDC 11 

PSC 8 

ERC 5 

ICV 2 

CUP 1 

 
Explica que, per tradició i si depèn de la seva persona continuarà així, hi ha un acord per tirar 
endavant el Fons, que va més enllà de les sigles que cadascú representa, perquè el que és 
important és treballar, potenciar, mantenir i preservar la política pública de cooperació al 
desenvolupament. Per això, celebra que novament s’hagi produït l’acord de les diferents 
formacions polítiques per formar una nova Junta.  
 
La Sra. Meritxell Budó procedeix a la lectura de la proposta de composició que s’ha consensuat, 
que és: 

 

CÀRREC 

FONS 

INSTITUCIÓ PERSONA CÀRREC PARTIT 

POLÍTIC 

Presidenta Aj. La Garriga Meritxell Budó Pla Alcaldessa CDC 

Vicepresidenta Aj. Santa Coloma de Gramenet  Núria Parlón Gil Alcaldessa PSC 

Secretari Aj. Vallromanes Josep Sagarra Luna Regidor ERC 

Tresorera Aj. Sant Boi de Llobregat Alba Martínez Vélez Regidora  ICV-EUiA 

Vocal A Aj. Caldes de Montbui Isidre Pineda Moncusí Regidor ERC 

Vocal B Aj. Cardedeu Rafael Caballeria Perramon Regidor ERC 

Vocal C Aj. Cerdanyola del Vallès Elvira Vila Caelles Regidora CUP 

Vocal D Aj. Girona Eduard Berloso Ferrer Regidor CDC 

Vocal E Aj. Granollers Josep Mayoral Artigas Alcalde PSC 

Vocal F Aj. L’Hospitalet Francesc Josep Belver Vallès Regidor PSC 

Vocal G Aj. Lleida Joan Gómez López Regidor PSC 

Vocal H Aj. Mataró Isabel Martínez Cid Regidora CDC 

Vocal I Aj. Mollet del Vallès Ana María Díaz Aranda Regidora PSC 

Vocal J Aj. Montcada i Reixac Mònica Martínez Gómez Regidora ICV-EUiA 

Vocal K Aj. Sallent David Saldoni de Tena Alcalde CDC 

Vocal L Aj. Sant Cugat del Vallès Susanna Pellicer López Regidora CDC 

Vocal M Aj. Sant Feliu de Llobregat Lourdes Borrell Moreno Regidora PSC 

Vocal N Aj. Sant Sadurní d’Anoia Maria Rosell Medall Alcaldessa CDC 

Vocal O Aj. Tarragona Ivana Martínez Valverde Regidora  PSC 

Vocal P Aj. Tàrrega Rosa Maria Perelló Escoda Alcaldessa CDC 

Vocal Q  Aj. Terrassa Jordi Ballart Pastor Alcalde PSC 

Vocal R Aj. Tortosa Anna Algueró Caballé Regidora CDC 

Vocal S Aj. Vic Anna Erra Solà Alcaldessa CDC 
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Vocal T Aj. Vilassar de Mar Damià del Clot Trias Alcalde ERC 

Vocal U Àrea Metropolitana de Barcelona Alfred Bosch Pascual Vicepresident ERC 

Vocal V  CC Maresme Jordi Mir Boix Conseller CDC 

Vocal X Dip. Barcelona Jaume Ciurana Llevadot Diputat CDC 

 
A banda d’aquests 27 membres, s’ha considerat, de comú acord amb l’Ajuntament de 
Barcelona, pertinent i molt important, i vol sotmetre-ho a consideració de l’Assemblea, que 
aquest formi part de la Junta, independentment de quina sigui la formació que el governi, 
sempre i quan es garanteixin unes aportacions econòmiques (molt importants per al Fons), que 
avui per avui estan garantides.  
 
La Sra. Meritxell Budó demana la confiança i el suport de l’Assemblea a la nova Junta, mentre 
manifesta que la voluntat és continuar i incrementar la forma de treballar de manera més oberta 
i participada del darrer mandat, a través de les comissions i dels grups de treball, que permet la 
participació de molts i diversos municipis en temes d’interès. Considera que ha estat una bona 
experiència i que ara cal avançar en aquesta manera de treballar més participativa i que caldrà 
fer repartiment de tasques entre els membres de la nova Junta. 
 
Un cop feta la proposta, cal sotmetre-la a votació, tot i que el secretari prèviament demana si hi 
ha alguna altra candidatura. En no haver-n’hi cap, considera que n’hi ha prou de fer-ho a mà 
alçada i no caldrà utilitzar les paperetes de vot. Així, insta els assistents a procedir a la votació 
de la proposta consensuada, que és aprovada per unanimitat.  
 
La nova Junta obté l’aplaudiment dels presents.  
 
La presidenta agraeix l’elecció i el suport i mostra el convenciment que totes les persones que 
acaben de ser elegides tenen molt d’interès a treballar pel Fons i fa seu el compromís de 
cadascun dels membres. En aquest sentit, es compromet a continuar treballant pel Fons, ara 
que sembla que ja han passat els moments més difícils en què calia preservar-lo per tornar-lo a 
fer créixer com es mereix i resituar la cooperació que es fa des dels municipis. 
 
Abans de finalitzar el punt, agraeix a la Sra. Alba Bou la tasca duta a terme els darrers quatre 
anys, ja que ella deixa la Junta del Fons perquè ara té unes altres responsabilitats al seu 
municipi i ja no porta l’àrea de Cooperació. També agraeix la feina del secretari, Sr. Josep 
Sagarra, i la del Sr. Nicolás Cortés perquè ell, amb totes les dificultats per la imputació de 
l’expresident, com a membre del mateix partit polític sempre ha mostrat predisposició a ajudar 
el Fons. 
 
També dóna la benvinguda als nous membres, especialment a la vicepresidenta, Sra. Núria 
Parlón i a la tresorera, Sra. Alba Martínez. 
 
 

5. ALTRES QÜESTIONS 

 
Alta de socis 
 
La presidenta explica que com que feia temps que no hi havia alta de socis, no s’havia previst ni 
punt específic a l’ordre del dia. En tot cas, indica que cal celebrar la incorporació de dos nous 
ajuntaments com a socis del Fons i que cal que l’Assemblea en ratifiqui alta. Es tracta de: 
 

NÚM. NOM 

316 Aj. OLOST – Osona  

317 Aj. CALDERS – Moianès  

 
L’Assemblea n’aprova l’alta. 
 
 
Tot seguit, obre un torn d’intervencions, que inicia el Sr. Toni Serrat, regidor de Vic, per 
comentar un parell de coses. La primera és que voldria saber si els comptes anuals són 
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auditats. La segona és per mostrar la sorpresa perquè fa uns dies hi va haver una trobada de 
codesenvolupament a Sabadell, en la qual van participar, i no hi havia ningú del Fons Català.  
 
La presidenta li respon que cada any una empresa de solvència reconeguda fa una auditoria 
externa dels comptes del Fons, que necessiten l’aprovació de l’Assemblea. Pel que fa a la 
trobada amb els alcaldes del Senegal, tenint en compte els problemes d’agenda per assistir-hi, 
van ser rebuts durant la seva estada a casa nostra pel director i les tècniques de l’àrea d’Àfrica 
a la seu del Fons Català. També se’n va fer difusió a través de les xarxes socials. 
 
La Sra. Elvira Vila, regidora de Cerdanyola del Vallès, pregunta si a partir d’ara la Junta Reduïda 
constarà de cinc membres, en lloc dels quatre actuals, per donar cabuda a tots els partits 
polítics representats en el si de la Junta Executiva.  
 
La Sra. Meritxell Budó respon que la decisió la prendrà la Junta Executiva, tenint en compte que 
els càrrecs que recullen els estatuts del Fons són: presidència, vicepresidència, secretaria i 
tresoreria. 
 
En no produir-se més intervencions, la presidenta reitera l’agraïment per l’assistència en un dia 
amb meteorologia molt complicada i fa un agraïment especial a la directora general de 
Cooperació per haver volgut acompanyar el Fons en aquesta Assemblea.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, es clou l’Assemblea General quan passen pocs minuts 
de 2/4 de 6h de la tarda. 
 
LA PRESIDENTA       Certifico: 
        EL SECRETARI 

   
 
 
 
 
 

Meritxell Budó Pla      Josep Sagarra 
Alcaldessa de la Garriga     Regidor de Vallromanes 
   


