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Acta de la reunió del GT Marroc – 11 de juliol de 2017 
 

El Grup de Treball Marroc del Fons Català, que es reuneix a la sala de reunions del Fons Català, el 
13 de febrer de 2017 a les 13 hores, compta amb l'assistència de les persones que s'indiquen a 
continuació, per tal de tractar els assumptes relacionats a l’ordre del dia. 

 
Sr. Àngel Vázquez, tècnic de cooperació de l’Ajuntament de Girona 
Sra. Mª Dolors Fernández, tècnica de desigualtat i ciutadania de l’Ajuntament de Mataró 
Sra. Marta Teixidó, tècnica comunitària del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa 
Sra. Cristina Corredoira, tècnica de cooperació de l’Ajuntament de Barcelona 
Sra. Olga Morales, tècnica de cooperació de l’Ajuntament de Viladecans 
Sra. Marga Barceló, tècnica de la Diputació de Barcelona.  
Sr. Manuel J. Pérez, tècnic de cooperació, solidaritat i pau de l’Ajuntament de Sant Boi  
Sra. Maria Soler, tècnica de projectes de NOVACT 
Sra. Habiba Elmouali, representant de l’ACCD al Marroc 
 
Per part del FCCD hi són presents: 
 
Sra. Alba Martínez, regidora de cooperació i solidaritat de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
Sr. Ariel Monells, director de gestió del FCCD 
Sra. Núria Francolí, estudiant en pràctiques al FCCD 
Sr. Joan Ribas, responsable de l'àrea d'Àfrica, Mediterrània i Àsia del FCCD 
Sr. Toni Royo, responsable de l'àrea de Pau i Diplomàcia de Ciutats 
 
Excusen assistència:  
 
Sra. Rosa Maria Perelló, alcaldessa de l’Ajuntament de Tàrrega 
Sr. Jaume Busquets, president del Consell Comarcal del Gironès 
Sr. David Saldoni, alcalde de l’Ajuntament de Sallent 
Sr. Manel Vila, director general de cooperació al desenvolupament de l’ACCD 
 
GRUP DE TREBALL MARROC 

 
La Sra. Alba Martínez dóna la benvinguda a les persones assistents i inicia la reunió amb el primer 
punt de l’ordre del dia:  

 
1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior 
 
Es recorda que es va enviar l’acta de la reunió anterior per correu electrònic juntament amb la 
convocatòria de reunió. S’aprova l’acta de la reunió anterior sense que hi hagi cap esmena. 

 
2. Projecte 247. Segona fase de la iniciativa regional per a la igualtat d’oportunitats entre 

dones i homes a les comunes rurals de la RTTA 
 

El Sr. Joan Ribas explica recorda que en l’últim GT Marroc del mes de febrer es van realitzar algunes 
observacions en relació a la necessitat de potenciar la cooperació tècnica més que no pas la compra 
de materials i ambulàncies. S’informa que aquestes observacions es van traslladar al comitè de 
seguiment del projecte (que inclou representants de la RTTA i d’Adelma, a més del FCCD) i que 
aquest va acceptar donar una perspectiva més participativa, reforçar la cooperació tècnica i la 
transversalització de la perspectiva de gènere. Aquestes modificacions s’han traduït al pla d’acció i al 
pressupost. 
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També informa que el dia 28/07/17 es realitzarà a Tànger la presentació oficial del projecte amb la 
participació del Sr. Ilyas Al Omari, president de la RTTA. Comenta també que si algun ajuntament 
està interessat en participar, hi ha reserva pressupostària en el projecte per cobrir la missió. Serà una 
presentació institucional i, per tant, caldria que fossin càrrecs polítics. Es tractarà d’una missió de 4 
dies i es podria aprofitar per visitar alguna comuna rural on s’estan portant a terme projectes i fer 
identificació d’altres línies de treball. Finalment, comenta que el passat mes de maig de 2017 es va 
firmar el conveni tripartit i que es va fer ja la primera transferència per iniciar les activitats. 

 
3. Presentació d’accions al Marroc en el marc de la Campanya Món Local Refugi 

o Retorn missió d’identificació a Tànger 

El Sr. Joan Ribas cedeix la paraula al Sr. Toni Royo per explicar la missió conjunta a Tànger en 
què varen participar al mes d’abril. L’objectiu de la missió era doble. D’una banda identificar 
projectes de l’eix dos de la campanya Món Local Refugi (“municipi a municipi”) per donar suport 
als municipis de trànsit de les persones refugiades i d’altra banda obrir la campanya a la ruta de la 
Mediterrània occidental, ja que fins ara només s’havia treballat a les rutes oriental i central.  Aquest 
eix tenia pocs projectes. 

Durant la missió de 4 dies, es van portar a terme 7-8 reunions (veure en els materials de suport 
l’informe d’aquestes reunions). Actualment, Marroc té una certa obertura en relació al fet migratori i 
ha portat a terme dues regularitzacions en els darrers tres anys. Tanmateix, no hi ha xifres sobre el 
volum de població flotant. 

o Centre d’acollida (renseignement) per a migrants i refugiats a Tànger 

Una necessitat comuna identificada per totes les organitzacions/entitats/institucions amb qui es 
van organitzar reunions durant la missió, és la de crear un Centre d’Assessorament per a persones 
migrades, un servei com el SAIER existent a la ciutat de Barcelona. S’explica que en aquest 
projecte hi estan treballant la cooperació alemanya i l’ACNUR juntament amb l’Ajuntament de 
Tànger. 

La Sra. Habiba Elmouali explica breument perquè s’està donant aquesta realitat d’obertura vers la 
immigració al Marroc. Per una banda, hi ha una nova orientació estratègica de la política exterior 
del regne alauita cap als països africans, amb discursos reials a favor de la integració dels 
immigrants que tenen una influència important sobre l’opinió pública. D’altra banda, s’ha donat un 
procés de descentralització administrativa i de gestió. Apunta també que és important tenir en 
compte que aquest procés d’obertura i interès creixent vers les migracions es dóna sobretot en 
aquelles regions amb una forta pressió migratòria, no només de persones en trànsit sinó de 
persones que s’instal·len al territori. Finalment, explica que l’ACCD està molt interessada en 
treballar temes de migracions al Marroc amb l’objectiu de potenciar i defensar els drets de les 
persones migrades. Apunta que hi ha pressupost per fer-ho i que només cal buscar sinèrgies amb 
els FCCD i amb els ajuntaments. 

o Distribució de kits humanitaris a població refugiada i migrant 

El Sr. Toni Royo reprèn la paraula i explica un altre projecte que es durà a terme al Marroc. Es 
tracta d’un projecte d’acció humanitària centrat en la distribució de kits d’aliments, farmaciola i 
roba. Es vol arribar a unes 200 persones. S’aprofitarà el moment del repartiment per passar un 
breu qüestionari a les persones beneficiàries i així poder obtenir informació sobre el perfil 
sociodemogràfic d’aquesta població. A més, aquesta informació permetria també nodrir el futur 
Centre d’Assessorament per a persones migrades de Tànger.  

o Presentació projecte “Frontera Sud” de NOVACT 

El Sr. Joan Ribas aclareix que no és un projecte del GT ni al que el FCCD hagi donat suport, però 
sí alguns ajuntaments catalans. Diu que es tracta d’un projecte molt interessant i que, a més, està 
en la mateixa línia que els projectes d’emergència explicats anteriorment. A més, està d’acord en 
que seria molt interessant poder portar els tallers a altres municipis del territori.  
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Cedeix la paraula a la Sra. Maria Soler, que presenta el projecte “Frontera Sud” que han portat a 
terme des de NOVACT. Convida a visitar la pàgina web Frontera Sud. L’objectiu és donar a 
conèixer què està passant a la Frontera Sud i donar veu a les organitzacions que estan treballant 
des del Marroc. A més, s’han portat a terme sessions de formació/sensibilització i accions de 
denúncia i incidència política per canviar la llei d’estrangeria. En el marc de les accions de 
formació/sensibilització, s’han portat a terme tallers itinerants per diversos municipis de Catalunya. 
La Sr. Maria Soler explica que ara els hi agradaria poder treballar amb altres ajuntaments i seguir 
fent els tallers per altres municipis.  

El Sr. Joan Ribas planteja que el projecte pugui ser assumit pel GT Marroc del FCCD per poder fer 
sensibilització sobre la situació de les persones immigrades i refugiades a la ruta de la 
Mediterrània occidental. 

 
4. Torn obert de paraula 

 
El Sr. Joan Ribas explica que els dies 20-22 de juliol vindrà un alcalde de la comuna de Souk 
Tolba, Marroc, acompanyat dels representants d’una cooperativa làctia i demana si algun 
ajuntament estaria interessat en rebre’ls. Seria especialment interessant que fossin els 
ajuntaments de Girona i Figueres, perquè hi ha població d’aquesta mateixa comuna vivint en 
aquests municipis. A més, el Sr. Joan Ribas explica que també seria interessant poder visitar una 
cooperativa de llet. La Sra. Marta Teixidó diu que seria interessant visitar la Fageda i que ajudarà a 
fer el contacte per concretar visita institucional. 
 
 
No hi ha més qüestions. La Sra. Alba Martínez dóna la reunió per finalitzada. 

http://ddhhfronterasur2017.org/es/

