ACTA DE LA 37a ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DEL DIA 15
DE DESEMBRE DE 2016
A Girona, gairebé a 1/4 de 5h de la tarda, es reuneixen en segona convocatòria, al Centre
Cultural de la Mercè, les persones que s’esmenten a continuació, per tal de celebrar la 37a
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.
Hble. Sr. Raül Romeva, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència.
Sr. Cristóbal Sánchez, regidor de Girona i vocal del Fons.
Sr. Manel Vila, director general de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de
Catalunya.
Sra. Mireia González, regidora de Santa Coloma de Gramenet, en representació de la Sra.
Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i vicepresidenta del Fons.
Sra. Alba Martinez, regidora de Sant Boi de Llobregat i tresorera del Fons.
Sr. Isidre Pineda, regidor de Caldes de Montbui i vocal del Fons.
Sr. Josep Mayoral, alcalde de Granollers 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. Bartolomé Agudo, tècnic de Solidaritat i Cooperació Internacional, en representació de Jordi
Ballart, alcalde de Terrassa i vocal del Fons.
Sra. Guadalupe Moreno, cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, en representació
del Sr. Jaume Ciurana, diputat de la Diputació de Barcelona i vocal del Fons.
Sr. David Llistar, director de Justícia Global i Cooperació Internacional, en representació del Sr.
Gerardo Pisarello, tinent d’alcalde de Barcelona i vocal del Fons.
Sr. Martí Vallès, alcalde de Cassà de la Selva.
Sr. Jordi Reñé, regidor de Dosrius.
Sr. José Manuel Ortí, regidor d’Esparreguera.
Sr. Àngel Vázquez, tècnic de l’Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació de
Girona.
Sra. Carme Barbany, cap de l’Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania de Granollers.
Sra. Cristina Sáiz, tècnica de Cooperació Internacional de Lleida.
Sra. Anna Martín, regidora del Prat de Llobregat.
Sra. Ikram Rich, tècnica de Cooperació i Relacions Internacionals de Sabadell.
Sr. Juan Vargas, tècnic de Sant Andreu de la Barca.
Sr. Josep Nadal, tinent d’alcalde de Sant Gregori.
Sr. Àlex Medrano, regidor de Sant Joan Despí.
Sr. Enric Pousa, regidor de Santa Maria de Palautordera.
Sr. Sebastià Guichandut, regidor de Torrelles de Llobregat.
Sra. Maria Ávila, regidora de Viladecans.
Sra. Olga Morales, tècnica de Viladecans.
Sr. Ignasi Valls, gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
Sr. Albert Quintana, director de Justícia i Pau de Girona.
Sr. Jordi Planas, membre de Justícia i Pau de Girona.
Sr. Ariel Monells, director de Gestió del Fons.
Sr. David Minoves, coordinador del Fons.
Sra. Sílvia Ayala, tècnica del Fons.
Sra. Sofia Bonany, tècnica del Fons.
Sr. Josep M. Frigola, tècnic del Fons.
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Sra. Victòria Planas, tècnica del Fons.
Sr. Albert Pujol, tècnic del Fons.
Sra. Marta Pujolràs, tècnica del Fons.
Sr. Joan Ribas, tècnic del Fons.
DELEGACIONS
A favor de la Sra. Alba Martínez, regidora de Sant Boi de Llobregat i tresorera del Fons Català:
Sra. Lourdes Borrell, regidora de Sant Feliu de Llobregat.
A favor del Sr. Cristóbal Sánchez, regidor de Girona i vocal del Fons:
Sr. Albert Piñeira, diputat de la Diputació de Girona.
A favor de la Sra. Mireia González, regidora de Santa Coloma de Gramenet:
Sr. Alfred Bosch, vicepresident d'Internacional i de Cooperació de l’AMB.
A favor de l’Ajuntament de Sabadell:
Sra. Sílvia Fuster, alcaldessa de Barberà del Vallès.
A favor de la Sra. Maria Ávila, regidora de Viladecans:
Sr. Èric López, regidor de Gavà.
El Sr. Cristóbal Sánchez, regidor de Cooperació de Girona i vocal del Fons, dóna la benvinguda
a les persones assistents, felicita el Fons Català pel 30è aniversari i agreix que s’hagi triat la
ciutat de Girona per acollir tant l’Assemblea General com la celebració. També mostra la seva
satisfacció per la participació del conseller Hble. Sr. Raül Romeva a l’Assemblea, cosa que
prova el compromís de la Generalitat en aquest àmbit. Alhora, manifesta i referma el
compromís de l’Ajuntament en el suport a la cooperació al desenvolupament i fa un esment
especial a la voluntat de la ciutat d’acollir persones refugiades. Finalment, desitja que l’estada a
Girona sigui agradable i profitosa.
Tot seguit pren la paraula el Sr. Manel Vila, director general de Cooperació al Desenvolupament
de la Generalitat de Catalunya, que recupera el que ja va dir a la darrera Assembla General del
Fons, on ja va mostrar l’interès per treballar en l’establiment d’uns pilars que assegurin la
política pública de cooperació d’aquest país. I ja llavors va afirmar que en aquesta política hi ha
un pilar fonamental, que és la cooperació municipalista, a la qual el Govern vol donar suport,
també des del punt de vista estructural. Avui pot anunciar que enguany el Fons ja ha rebut una
aportació de la Generalitat per a l’estructura, malgrat tenir un pressupost prorrogat, tot i que
caldrà incorporar una partida específica al nou pressupost per tal d’assegurar el funcionament
de l’entitat perquè les aportacions dels ajuntaments puguin destinar-se, en el màxim
percentatge possible, als projectes. D’altra banda, indica que hi havia un segon compromís, que
és fer un treball més concertat i més coordinat per dur a terme una política de cooperació de
país.
Alhora, dóna a conèixer la bona notícia que de cara al 2017 tornaran a llançar una convocatòria
per programes plurianuals per a ONG perquè es considera que la cooperació, per ser eficient i
eficaç, ha de ser de continuïtat. Això permetrà més concertació d’actors i més coordinació
institucional.
D’altra banda, esmenta bones pràctiques del Fons Català: la implicació en el programa de
Ciutats Defensores dels Drets Humans; la resposta davant la crisi de les persones refugiades a
través dels quatre eixos de treball de la campanya; l’Acord de Voluntats signat recentment per
cooperar conjuntament al Líban amb el PNUD entre la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona,
la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el propi Fons
També manifesta que la Direcció General de Cooperació i l’ACCD estan a disposició del Fons i
que segueixen amb atenció el procés de reflexió que s’ha iniciat en el si de l’entitat.
Acaba la seva intervenció amb una felicitació pel 30è aniversari i rep l’aplaudiment dels
assistents.
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La presidenta, Sra. Meritxell Budó, li agraeix la intervenció, saluda els assistents i comenta que
és un honor que el conseller participi a l’Assemblea. També fa un agraïment a la ciutat de
Girona per l’acollida dispensada en un dia com avui, que és important perquè se celebren els 30
anys del Fons Català. Malgrat tot, el Fons ha persistit ha perdurat i té la voluntat de continuar
treballant perquè compta amb el compromís dels municipis del nostre país, alhora que amb el
suport del Govern, tal com demostren la presència del conseller a l’Assemblea i la participació
del president de la Generalitat en l’acte de celebració de l’aniversari.
En absència del secretari, la tresorera n’assumeix les funcions.
La presidenta inicia l’ordre del dia previst.
ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
1. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
La presidenta remet als assistents a la documentació lliurada, on hi ha una còpia de la proposta
que recull les modificacions marcades en color groc. Explica que es tracta d’una proposta que
ha estat treballada per la Junta Executiva i resumeix les principals modificacions, que són:
a)

b)
c)
d)

e)
f)
g)

Modificació de l’article 1, per incloure al text la menció especifica que tenim personalitat
jurídica pròpia i naturalesa juridicoprivada. El canvi és perquè la LRSAL obliga a certes
entitats, com els consorcis, a adscriure’s a una entitat supramunicipal o a l’entitat més
gran representada o a un ajuntament. La voluntat del Fons Català, però, no és estar
adcrit a cap ajuntament ni de formar part de la seva estructura pressupostària, perquè
no és un consorci, és una entitat amb caràcter juridicoprivat, tal com s’especifica amb
aquesta modificació.
Introducció dels ODS (art 2, p.5).
Modificació de l’article 14, eliminant el veto al vot d’aquells ajuntaments que només
paguen quota.
Introducció de la Junta Permanent (fins ara Junta Reduïda) formada per la presidència,
la vicepresidència, la secretaria i la tresoreria, per delegació de la Junta Executiva. (art
18 i 24 final).
Validació de l’existència del Consell Assessor (art 24,k).
Introducció de la possibilitat de cobrar per prestació de serveis (art 37).
Substitució de termes com Tercer Món per països desfavorits i les referències de
gènere (president per presidència, etc.).

La presidenta posa a consideració de l’Assemblea la modificació, que és aprovada per
unanimitat, la qual cosa agraeix.
I no havent-hi més assumptes a tractar, es clou l’Assemblea General Extraordinària quan
passen pocs minuts d’1/4 de 5h de la tarda.

LA PRESIDENTA

Certifico:
EL SECRETARI (per absència, n’assumeix
les funcions la tresorera)

Meritxell Budó Pla
Alcaldessa de la Garriga

Alba Martínez Vélez
Regidora de Sant Boi de Llobregat

Tot seguit s’inicia l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA 36a ASSEMBLEA GENERAL (03/06/16)
Vista l’acta de la 36a Assemblea General, celebrada a Santa Coloma de Gramenet el 3 de juny
de 2016, que ja havia estat tramesa prèviament als assistents, és aprovada per assentiment.
2. RATIFICACIÓ DE L’ALTA DE SOCIS
La presidenta informa que en els darreres mesos s’ha produït l’alta com a socis de les
institucions que s’indiquen a continuació:
NÚMERO
323
324
325

SOCI
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ – Baix Llobregat
AJUNTAMENT DE BALSARENY – Bages

L’Assemblea els ratifica per unanimitat i la presidenta els dóna la benvinguda.

3. INFORME ECONÒMIC
La presidenta demana a la Sra. Alba Martínez, tresorera, que es faci càrrec de presentar aquest
punt d’informació econòmica.
La tresorera explica que serà el 2017 quan es podrà presentar el balanç de l’exercici 2016 i la
proposta de pressupost, però s’ha volgut aprofitar aquesta Assemblea per compartir amb els
socis algunes qüestions econòmiques que la Junta Executiva considera rellevants i que poden
justificar algunes decisions que es puguin prendre en els propers mesos.
En aquest sentit, remet els assistents a la documentació lliurada perquè puguin seguir la seva
presentació. Explica que s’ha escollit un exercici tancat, el 2015.

DETALL DE LA PARTICIPACIÓ DELS SOCIS A L'EXERCICI 2015
Baixa o no
Nómes
SOCIS 2015
NÚM
%
paguen
%
quota de
%
quota
soci
Socis (1 a 2.500 habitants)
81
16
54
28,32
19,75
66,67
Socis (2.501 a 5.000 habitants)
46
9
27
16,08
19,57
58,70
Socis (5.001 a 10.000 habitants)
54
11
24
18,88
20,37
44,44
Socis (10.001 a 50.000 habitants)
82
12
37
28,67
14,63
45,12
Socis (50.001 a 100.000 habitants)
13
4
4,55
30,77
Socis (100.001 a 1.000.000
habitants)
9
5
3,15
55,56

Quota i
aportació

%

11
10
19
33
9

13,58
21,74
35,19
40,24
69,23

4

44,44
100,0
0
30,42
26,67
66,67
100,0
0
30,82

Socis ( + 1.000.000 habitants)
Ajuntaments
Consells Comarcals
Diputacions

1
286
15
3

0,35
100,00
100,00
100,00

48
7
1

16,78
46,67
33,33

151
4
-

52,80
26,67

1
87
4
2

AMB (*)

1
305

100,00

56

18,36

155

50,82

1
94

TOTALS
(*) No hi ha quota de soci estipulada
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EXERCICI 2015
Ajuntaments
1 - 2.500 habitants
2.501 - 5.000
5.001 - 10.000
10.001 - 50.000
50.001 - 100.000
100.000 - 1.000.000
+ 1.000.000
Consells
Comarcals
AMB
Diputacions
Generalitat
Col·laboradors
TOTAL
Percentatge

COBERTURA DESPESES D'ESTRUCTURA EXERCICI 2015
Total ingressos
Total despeses
Quotes
10 % Gestió
Estructura
per a estructura reals estructura
178.950,00 € 234.920,97 €
39.170,92 €
453.041,89 €
9.150,00 €
2.252,53 €
0,00 €
11.402,53 €
13.900,00 €
4.600,65 €
0,00 €
18.500,65 €
30.000,00 €
18.925,09 €
0,00 €
48.925,09 €
80.300,00 €
80.806,98 €
596,92 €
161.703,90 €
19.500,00 €
72.036,73 €
7.474,00 €
99.010,73 €
18.900,00 €
39.935,34 €
0,00 €
58.835,34 €
7.200,00 €
16.363,64 €
31.100,00 €
54.663,64 €
6.000,00 €
0,00 €
15.025,30 €

3.474,24 €
22.862,99 €
15.090,45 €

0,00 €
199.975,30 €
31,53%

15.737,88 €
292.086,52 €
46,05%

0,00 €
0,00 €
103.100,00 €
0,00 €
0,00 €
142.270,92 €
22,43%

9.474,24 €
22.862,99 €
133.215,75 €
0,00 €
15.737,88 €
634.332,74 €
100,00%

621.989,67 €

Pel que fa a la participació dels socis, malgrat que els estatuts recullen que han de satisfer la
quota i han de fer aportacions voluntàries als projectes del Fons Català, la realitat és que el
50,82% dels socis només paga la quota i tan sols el 30,82% paga quota i fa aportació a
projectes. Això implica un nivell de participació dels socis en els projectes baix.
Quant a la cobertura de les despeses d’estructura l’any 2015, la tresorera explica que les quotes
actuals només cobreixen un 31,53% de les despeses de funcionament ordinari del Fons (el que
es coneix com a capítols 1, 2 als pressupostos dels ens locals). D’altra banda, gràcies al
tradicional 10% que el Fons aplica a la gestió dels projectes es pot finançar el 46% d’aquestes
despeses, mentre que les aportacions directes dels ens locals socis a estructura cobreixen el
22% restant.
Malgrat que, tal com ha anunciat el director general de Cooperació, Sr. Manel Vila, a partir del
2017 el Fons comptarà amb una aportació de l’ACCD de la Generalitat per a despeses de
funcionament, i que hi ha el compromís del Govern que aquesta aportació sigui continuada en
el temps amb partides nominatives, la tresorera considera que cal fer una reflexió sobre la
necessitat de modificar el comportament dels ens locals socis pel que fa a la participació
econòmica en els projectes del Fons i també és necessària una actualització de les quotes, que
no es modifiquen des de fa 15 anys, i que s’haurien d’augmentar raonablement.
Així, anuncia que en la propera Assemblea General caldrà proposar una modificació de les
quotes, que ha de permetre que el Fons millori i que pugui aportar més recursos i més serveis
als socis, en definitiva que sigui una eina més útil per als ens locals.
La tresorera explica que aquesta revisió econòmica necessàriament s’ha d’acompanyar d’un
procés de reflexió, que ha de portar a la definició d’un Pla Estratègic per al Fons. Aquest procés
es tractarà en el següent punt de l’odre del dia.
La Sra. Alba Martínez recorda que no cal votar el punt perquè és de caràcter informatiu.
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4. PROPOSTA DE DOCUMENT ESTRATÈGIC
La Sra. Meritxell Budó remet de nou els assistents a la documentació lliurada, on hi ha la
proposta de document estratègic, que, en el moment del 30è aniversari, pretén ser una eina per
endegar un procés de reflexió amb l’objectiu d’elaborar el full de ruta que ressituï el Fons en el
nou context que viu la cooperació al desenvolupament i el món local català.
Es tracta d’un punt de partida, que s’utilitzarà per iniciar un procés participatiu de debat durant
els propers mesos, que ha de permetre als ens locals socis deliberar cap a on cal orientar el
Fons Català del futur i elaborar un document que respongui als interessos i les voluntats dels
socis i les entitats vinculades al Fons, tant al Nord com al Sud.
L’objectiu és que durant la propera Assemblea General Ordinària es pugui aprovar un Pla
Estratègic debatut i consensuat que fixi la missió, els objectius, els instruments, les
metodologies de treball, els espais de participació, les accions, els recursos necessaris i els
resultats que pretén assolir el FCCD durant els propers anys. De tots nosaltes dependrà de com
sigui aquest Pla.
Pel que fa als continguts del document, la presidenta indica que:


En primer lloc, fa una anàlisi de la realitat del Fons en un context canviant: l’establiment
de polítiques públiques de molts municipis en l’àmbit de la cooperació, la tendència a
actuar autònomament i no sempre de manera coordinada, els costos de funcionament
del Fons i l’evolució del paper dels socis a l’hora de participar en aquests costos, la
creixent pressió administrativa i l’impacte de la LRSAL.



En 2n lloc, analitza també l’evolució del debat de la cooperació i l’impacte del discurs:
de l’objectiu d’arribar al 0,7% per al desenvolupament als països a l’alineació amb els
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni; l’impacte de la crisi econòmica i la caiguda
dels pressupostos de cooperació mentre els municipis van aguantar l’embat; l’aprovació
de la nova agenda dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, que afecta els
països d’ambdós hemisferis, que dóna un nou protagonisme al món local i implica les
agendes dels països i les administracions del Nord i del Sud, alhora que s’ha de
combinar amb la necessària resposta davant les emergències.



En tercer lloc, analitza les oportunitats d’un model de cooperació aterrat al territori,
capil·lar, no partidista i col·laboratiu: els més de tres-cents socis del Fons representen
la immensa majoria de les administracions locals a Catalunya, que acumulen una
experiència i saber fer únics en projectes de cooperació d’abast supralocal o en les
crisis humanitàries i d’emergència, i que, gràcies al seu posicionament, situen el Fons
en lloc clau en la reflexió estratègica i en la coordinació d’esforços cap a la millora en
l’eficiència de les cooperacions catalanes o cooperació de país.



En 4t quart lloc, fa una proposta d’orientacions estratègiques a debatre el primer
semestre del 2017.

Pel que fa a les prioritats de cara als ens locals socis:



Consolidació de la prestació de serveis en l’àmbit de la cooperació als municipis
catalans i a la resta de cooperacions catalanes, posant en valor els serveis que ofereix en la
gestió de convocatòries municipals destinades a entitats i en la gestió de projectes dels
municipis o en la coordinació a terreny amb què poden treballar la resta d’administracions i
agents de cooperació de tot el territori de manera coordinada.



Millorar la qualitat de la cooperació municipal. Per introduir l’enfocament de drets
humans i de gènere, la cultura de l’avaluació i l’aprenentatge. En particular, la prestació de
serveis d’avaluació, identificació o seguiment obre la possibilitat de prestar serveis a tercers,
amb un eventual retorn econòmic gens menyspreable.
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Liderar iniciatives pròpies i articular les intervencions directes dels municipis. Més
enllà de la gestió de les emergències, cal instal·lar capacitats per endegar iniciatives de
cooperació a les quals se sumin els municipis socis per fer valer el treball en conjunt i
l‘eficiència associada al factor d’economia d’escala. Amb un bon retorn cap a la ciutadania i
una clara visualització de la participació dels diferents municipis. Alhora es proposa
organitzar intervencions de cooperació directa tècnica i articular clústers amb diferents
actors en una mateixa temàtica.



Desenvolupament d’eines i estàndards d’operació per a la cooperació municipal. La
producció d’estudis sobre l’estat de la cooperació, caracteritzar les seves pràctiques,
aportar metodologies de referència i altres documents, és una funció que el Fons ha de
tornar a posar en marxa per necessitat del sector, millorant la relació amb les universitats,
introduint la cooperació municipal als estudis de mestratge sobre el desenvolupament.



Analitzar, formar, comunicar i incidir. Coordinar i facilitar l’accés al ventall de recursos
d’EpD que els municipis generen tot optimitzant-los. Formar els nous electes que arriben a
ser responsables de la política de cooperació i augmentar les capacitats del personal tècnic.
Dotar-se dels recursos per poder fer anàlisi de dades sobre la cooperació municipalista
catalana i incidir en la consolidació de les polítiques de cooperació, en tant que veu comuna
dels municipis que hi aposten decididament.



Millorar mecanismes de col·laboració amb els principals actors de la cooperació
pública catalana. Ara que estan a punt d’elaborar-se nous plans estratègics pluriennals de
cooperació, o revisar-los, és un bon moment per acordar: construir el concepte de
cooperacions catalanes com a paraigua conjunt d’una cooperació de país sota la
coordinació de la Generalitat; crear espais de coordinació ad hoc més enllà dels que estan
regulats; estudiar prioritats compartides (ja siguin geogràfiques o sectorials); i estudiar
espais de complementarietat, seguint els principis de la divisió del treball i les bones
pràctiques recomanades per Nacions Unides.



Millorar mecanismes de col·laboració amb els actors no governamentals. El Fons té
establert un espai de participació dels actors de la societat civil, el Consell Assessor. Caldria
revisar el reglament de funcionament del Consell i plantejar d’ampliar-lo a aquelles entitats
d’acollida a les persones refugiades.

Pel que fa a les prioritats internes:



Millorar l’estructuració i governança interna. En tres línies:
-



Definir una estructura actualitzada de l’equip de treball del Fons.
Establir els espais polítics de presa de decisions i de treball del Fons.
Millora i estandardització de la relació amb els socis del Fons, amb la identificació
de les eines de gestió adients atès el nombre i la diversitat dels propis municipis.

Pla de viabilitat econòmica. Dimensionant les necessitats de funcionament del Fons en
base als serveis i iniciatives per a les que els seus socis decideixen que està destinat, i
generar un pla de viabilitat econòmica realista i del màxim consens possible.

Pel que fa a les prioritats en els àmbits geogràfics i sectorials:



Mantenir les grans àrees d’actuació tot modificant les orientacions de les actuacions.
Revisar-les en funció dels aprenentatges adquirits a través de les avaluacions
(agermanaments i d’altres) per adaptar-los als nous instruments de la cooperació
municipalista com poden ser les assistències tècniques o les bones pràctiques.



Adaptar les comissions i els grups de treball de manera més flexible.
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Pel que fa a la transparència i bon govern:



Adoptar un codi de bon govern i millorar la transparència de l’entitat com un
instrument complementari dels estatuts, que ofereix una sèrie d’indicadors que permeten
avaluar el compromís del Fons Català amb els principis de transparència i bon govern.

La presidenta insisteix que aquestes línies estratègiques hauran de ser discutides, esmenades,
ampliades i validades pels ens locals socis del Fons (en consulta amb la resta d’actors de la
cooperació catalana i els municipis del Sud amb els quals es treballa durant el primer semestre
de 2017.
Perquè, tal com diu al final del document, el Fons és un instrument dinàmic que està al servei
dels municipis i la societat civil solidària de Catalunya, i passats 30 anys d’història toca renovarse.
La presidenta indica que aquest també és un punt informatiu.

5. ALTRES QÜESTIONS
La presidenta recorda als assistents que cal deixar lliures les dues primeres files de cadires i
col·locar les carpetes de documentació lliurada al lloc on seuran per a l’acte de celebració del
30è aniversari i que fins a 1/4 de 6h al vestíbul hi ha un petit refrigeri preparat.
Tot seguit, demana al conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Hble.
Sr. Raül Romeva que clogui l’Assemblea General, mentre li reitera l’agraïment per haver volgut
participar-hi.
El conseller comença la seva intervenció agraint la invitació, agraint la participació dels
ajuntaments, especialment l’Ajuntament de Girona per l’acollida, però sobretot agraeix els 30
anys de feina.
Manifesta que és molt important i molt necessari recordar la importància del que significa la
cooperació municipal, per molts motius. El primer, i segurament el més important, tenint en
compte que els ajuntaments són l’administració més propera a la ciutadania, també són la
primera porta a la qual pot trucar la ciutadania que vol cooperar, treballar en aquells grans
reptes d’àmbit internacional que ens interpel·len i que aquesta porta ha d’estar oberta i a
disposició. Això no és casualitat en un país en què la gent sempre respon. Malgrat les
dificultats, les crisis i, fins i tot, la manca de confiança en les institucions, en aquest país hi ha
una estructura d’estat que és impagable: la solidaritat ciutadana. Per això, per la proximitat amb
el poble, els ajuntaments són tan importants. En aquest sentit, considera que la feina del Fons
no només és necessària, sinó valuosa i cal posar en valor aquesta feina perquè hi ha prou
mèrits per reconèixer i per mostrar satisfacció en aquest camí llarg i complex per transformar
les estructures globals que ens amenacen.
La segona idea que apunta el conseller té a veure amb les actualitzacions que s’han anunciat
en aquesta Assemblea per afrontar millor els grans reptes que avui ens interpel·len. I des d’una
perspectiva en què internacionalment es focalitza tota l’acció en els grans Objectius de
Desenvolupament Sostenible, no podem obviar les causes i les conseqüències de les grans
decisions (tant locals com globals), i cal entendre la necessitat de veure el món com una realitat
absolutament interdependent i voler formar part de les solucions d’aquestes interdependències.
Per això manifesta que actualitzar l’agenda local en funció dels grans reptes globals no només
és pertinent, sinó que és l’única manera d’afrontar les complexitats.
El tercer element és que hi ha una sèrie de realitats que ens interpel·len de manera molt directa,
per exemple la gestió de la crisi de refugiats. Davant les causes que obliguen a marxar de casa
seva qui no vol fer-ho i que, alhora, no troba ni refugi, ni acolliment ni les respostes institucionals
que precisaria, és fonamental que hi hagi actors (ciutadania, institucions...) que puguin donar
resposta a aquesta demanda. Per això, el conseller creu que la resposta que s’ha donat a la
crisi de refugiats des de l’àmbit municipal català, una vegada més, és exemplar.
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La quarta idea que aporta, que es tradueix bastant de les reflexions que s’han fet en aquesta
Assemblea i que han de ser la norma que vaig marcant el tarannà de les diferents
administracions, és que cal entendre que, més enllà de les diferents cooperacions institucionals,
hi ha la cooperació de país. En aquest sentit, considera que cal que les administracions es
posin al servei d’aquesta cooperació de país. I que en tant que país (en el sentit de població) cal
poder garantir una coordinació, uns espais com el Fons: un exemple de cooperació entre
administracions locals. Alhora, però, creu que cal anar més enllà i plantejar la cooperació entre
administracions locals amb administracions d’altres àmbits per ser coherents amb la demanda
ciutadana.
I fa una cinquena i darrera reflexió: cal ser conscients que com a país no es pot arribar a tots els
reptes i prioritats globals. Per això cal prioritzar i, en aquesta priorització, és normal i
comprensible que tots els actors busquin fer èmfasi en aquelles qüestions en què puguin ser
eficaços i eficients. Per això, aprova que el Fons plantegi una sèrie de prioritats com a manera
de fer responsable i professional d’actuar.
Finalment reitera l’agraïment per la feina d’aquests 30 anys i confia que el signe més que
acompanya el número 30 que s’ha posat a l’escenari esdevingui “i molt més”. En tot cas, indica
que el dia d’avui ja és prou important i prou significatiu. Acaba la seva intervenció tot valorant
que la commemoració se celebri a Girona, perquè tant la ciutat com l’entorn han estat
especialment exemplars en molts moments.
I no havent-hi més assumptes a tractar, es clou l’Assemblea General quan falten pocs minuts
per arribar a les 5h de la tarda.
LA PRESIDENTA

Certifico:
EL SECRETARI (per absència, n’assumeix
les funcions la tresorera)

Meritxell Budó Pla
Alcaldessa de la Garriga

Alba Martínez Vélez
Regidora de Sant Boi de Llobregat
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