
 

1 
 

 
 

 
 

Acta de la reunió del GT Marroc – 17 de desembre de 2018 
 
 

El Grup de Treball Marroc del Fons Català, que es reuneix a la sala de reunions del Fons Català, el 
17 de desembre de 2018 a les 10 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: 
 
En representació dels ajuntaments: 
 
Sr. Josep Lluis Sánchez Palacios, cap de cooperació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
Sra. Isabel Mesas, tècnica de convivència i mediació de l’Ajuntament de Rubí 
Sra. Sandra Garrusta, tècnica de cooperació de l’Ajuntament de Mataró 
Sr. Gerard Jornet, tècnic de cooperació de l’Ajuntament de Gavà 
Sra. Clara Sopeña, tècnica de cooperació de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
 
Per part del FCCD: 
 
Sra. Alba Martínez, regidora de cooperació i solidaritat de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
Sr. Ariel Monells, director de gestió del FCCD 
Sr. Joan Ribas, responsable de l'àrea d'Àfrica, Mediterrània i Àsia del FCCD 
 
També hi ha les següents entitats representades: 
 
Sr. Joel Pérez, tècnic de cooperació de l’ACPP 
Sra. Maria Soler, tècnica de projectes de NOVACT 
Sra. Khadija Boubtana, tècnica de projectes d’AHLAM 
Sra. Meriem Cheikh, tècnica de projectes d’AHLAM 
 
Excusen assistència:  
 
Sra. Rosa Maria Perelló, alcaldessa de l’Ajuntament de Tàrrega 
Sra. Núria Maynou, tècnica de joventut i cooperació del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
 
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  
 

L’acta de la reunió anterior està en les carpetes de documentació, però no es va enviar per 
tramesa. Es farà arribar per correu electrònic juntament amb aquesta. La seva aprovació o 
proposta d’esmenes es farà a la següent reunió del GT. 

 
 
2. Retorn de la missió al setembre de 2018 amb els ajuntaments de Vilafranca del Penedès, 

Rubí, Mataró i Gavà  
 

El Sr. Joan Ribas fa un resum de les reunions mantingudes en la darrera missió al Marroc del 19 al 
25 de setembre, en la que varen participar els ajuntaments de Mataró, Gavà, Vilafranca del 
Penedès i Rubí. Els objectius principals de la missió eren fer un seguiment a terreny i trobada amb 
les contraparts del Pr. 2477 (Adelma i CRTTA) i fer una visita institucional a Ahlam, entitat 
responsable del Pr. 3081 i que va presentar una nova proposta als ajuntaments catalans en la línia 
de treball amb població d’origen immigrant. 
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En el viatge es varen visitar tres de les comunes beneficiàries del Pr. 2477 (Louamra i Kser Sghir i 
Tatouf), tot i que a Kser Sghir no va ser possible visitar la Dar Taliba per que el guardià havia 
marxat amb la clau es va mantenir una reunió amb Adelma a la seva seu i amb el representant del 
CRTTA en aquest projecte (Sr. Ali Tabji). Les constatacions que es van poder fer en relació al Pr. 
2477 són les següents: 

 
1- El projecte va acumular un retard important en les activitats (uns sis mesos) perquè el 

ministeri de l’Interior va trigar tot aquest temps en donar el permís a Adelma per iniciar-
les. El CRTTA coincideix en aquesta valoració. Tot i això, Adelma havia fet ja la 
contractació dels ADL segons el pla previst. Coincidint amb la missió s’està realitzant la 
distribució dels materials a les Dar Taliba i les Maisons de Mères beneficiàries del 
projecte. 

2- Hi ha hagut problemes entre Adelma i el CRTTA. Per exemple, tot i que vàrem insistir 
en que Adelma estigués a la reunió al CRTTA per considerar-ho una reunió del comitè 
de seguiment del projecte, finalment no varen venir. 

 
El Sr. Gerard Jornet, que va participar de la missió, constata que el projecte ha perdut pistonada. 
Cal tancar-lo i fer nova via amb altres contraparts i obrir nous eixos de treball, com migracions i 
cooperació tècnica. La Sra. Sandra Garrusta comenta que també cal donar suport a l’apoderament 
de drets. 
 
El Sr. Joan Ribas informa que amb l’acta del GT s’enviarà l’informe d’aquella missió. 

 
 
3. Projecte 2477 2a fase del projecte de la iniciativa regional per a l’enfortiment de les 

comunes rurals en gènere i igualtat d’oportunitats a la RTTA: 
 

o Estat final d’implementació de les activitats i situació actual 
 

El Sr. Joan Ribas fa un resum de l’estat actual d’implementació del projecte al llarg del segon 
semestre de 2018. Tal com es va informar al GT Marroc del 20 de juliol, ADELMA va presentar, 
amb un retard important en relació al calendari previst, dos informes de seguiment, un el 15 de 
març i l’altre el 2 de juliol. Amb les factures i justificants de despeses aportats justificaven gran part 
del primer pagament. També en el GT del juliol es va fer un retorn de les reunions mantingudes el 
mes d’abril amb Adelma i l’Ali Tabji del CRTTA i de les mantingudes durant la missió inversa d’una 
delegació marroquina composada per l’Ali Tabji (CRTTA), l’Abdelmalek Asrih (Adelma) i els ADL 
Mounia Ayach i Djebran Ennassiri, que va venir a Catalunya entre l’1 i el 7 de juliol i en la que 
varen visitar Mataró, Rubí, Gavà i Vilafranca del Penedès. 
 
Després d’aquesta missió inversa es va programar una visita de seguiment dels ajuntaments 
implicats en el Pr. 2477, que es va concretar al setembre amb la participació de Vilafranca del 
Penedès, Rubí, Mataró i Gavà, a més del Fons Català. 
 
Es va poder constatar que hi ha hagut problemes interns en el CRTTA. La Sra. Hanan Khachani 
va ser apartada com a responsable tècnica i el Sr. Ali Tabji va assumir directament amb el suport 
d’Adelma l’elaboració dels informes narratius (veure pàgines 2, 3, 4, 7 i 8 del document adjunt 
“Informe_MissioTanger_abr2018”). 
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4. Visita de dues persones d’Ahlam: 
 

o Retorn de l’informe final del projecte 3081 Prevenció de l’angoixa i de la violació 
dels drets dels migrants en situació transitòria a la riba sud de l’estret de Gibraltar - 
RTTA en el marc de la Campanya Món Local Refugi 

 
Les Sres. Meriem Cheikh i Khadija Boubtana presenten un powerpoint amb els resultats del Pr. 
3081, i les principals constatacions que varen poder fer. D’una banda comenten que per poder 
treballar amb població d’origen migrant cal fer-ho a través d’alguna entitat de persones del mateix 
origen, ja que entre els immigrants en situació irregular al Marroc hi ha moltes reticències quan 
persones d’origen marroquí estableixen contacte amb elles, atesa la seva situació i davant la 
possibilitat que puguin ser detingudes i deportades. Per això la distribució dels kits humanitaris la 
varen fer en col·laboració amb l’associació Instance Africaine pour le Developpement Sociale. 
 
Finalment es varen distribuir 237 kits, es va elaborar una petita base de dades a partir de les 
enquestes anònimes que es distribuïen en el lliurament dels kits, i es va organitzar un seminari el 
14 d’abril de 2018 per presentar els resultats i compartir-los amb altres organitzacions 
especialitzades en el treball amb població immigrant o sensibles als reptes que presenta aquesta 
població a la societat d’acollida i de trànsit. 
 
Informen que Ahlam ja havia fet de la mà de l’ACPP un projecte d’ inserció laboral amb dones 
migrants i dones marroquines en risc d’exclusió social, principalment mares solteres. Aquests 
col·lectius són especialment vulnerables -només un 2% de les mares solteres al Marroc troben 
feina- degut als procediments administratius complicats per accedir a ajudes socials, el racisme i 
l’estigmatització social, manca d’adaptació al context sociocultural, i necessitat de viure el dia a 
dia. 

 
o Presentació del projecte “Vers la creació de condicions que afavoreixin el benestar i 

l’educació dels infants migrants i refugiats a la regió de Tànger” com a continuïtat 
del treball amb l’associació Ahlam en matèria de migracions al nord del Marroc 

 
Les Sres. Boubtana i Cheikh presenten també la proposta del projecte “Vers la creació de 
condicions que afavoreixin el benestar i l’educació dels infants migrants i refugiats a la regió de 
Tànger”. Comencen exposant el context de canvi en les dinàmiques migratòries al Marroc. 
Actualment ha esdevingut país d’acollida, no només de trànsit, tot i la persistència de diferents 
problemàtiques socials com l’atur, l’analfabetisme i les desigualtats, especialment visibles entre el 
món rural i urbà. Els immigrants, però, són un dels col·lectius més vulnerables, i sovint acaben en 
xarxes de mendicitat i prostitució, especialment les dones. Els infants rarament són escolaritzats, 
atès que les famílies tenen altres prioritats en el dia a dia, no disposen dels recursos suficients per 
finançar els materials escolars i tenen por d’entrar en contacte amb l’administració pública davant 
la possibilitat de ser detingudes i deportades. 
 
El Sr. Gerard Jornet pregunta sobre l’enfocament de gènere que s’aplica a aquest projecte. La Sra. 
Khadija Boubtana respon que en aquest àmbit hi ha treballat en els projectes executats amb 
ACPP, i que s’aplicaran les bones pràctiques identificades de l’experiència prèvia d’aquells 
projectes. 
 
Finalment, les tècniques d’AHLAM comenten que tal com està presentat en aquests moments el 
projecte, amb una sol·licitud de 25.000 € als ajuntaments catalans i 20.000 € del Fons Menorquí, 
es poden desenvolupar les accions a les escoles, però volen ampliar-ho per poder realitzar 
activitats també amb les mares i pares, ja que això garantiria uns millors impactes. 
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5. Presentació del programa “Jussur” al GT Marroc  
 
El Sr. Gerard Jornet introdueix aquest projecte, impulsat pels ajuntaments de Gavà, Viladecans, 
Esplugues, Sant Joan Despí i Sant Vicenç dels Horts amb el recolzament de la Diputació de 
Barcelona, consisteix en la dinamització de 10 municipis de la província de Marràqueix a través del 
suport al funcionament dels centres cívics i socio-culturals i l’elaboració de plans estratègics 
municipals amb una forta component de gènere entre d’altres accions. S’executa amb IMADEL, 
una contrapart local amb una forta implantació a la zona liderada per la Sra. Zakia Mrini, ex 
regidora i gran coneixedora de les dinàmiques municipals al Marroc. 
 
El Sr. Jornet mostra un vídeo del projecte: https://www.youtube.com/watch?v=F86hvnNFYFA 
 
Ja fa uns anys que està en funcionament i ara se li vol donar un nou impuls. Recentment una 
delegació d’ajuntaments catalans va fer una missió a Marràqueix amb aquest objectiu, per 
mantenir contacte directe amb comunes de la regió. També hi ha interès en, d’una banda, vincular 
la població local dels ajuntaments catalans que hi participen, i d’altra banda treballar en 
triangulació amb municipis del Senegal atès que Marràqueix és una zona de pas de grans fluxos 
migratoris. 
 
El Sr. Joan Ribas comenta que estaria molt bé poder treballar el programa en el marc del GT 
Marroc del Fons Català, inclús per que a la reunió mantinguda al setembre passat amb el Director 
General de Col·lectivitats Locals al ministeri del Interior a Rabat se’ns va animar a obrir les àrees 
geogràfiques d’intervenció dels projectes per no concentrar-los tots a la regió de Tànger i Tetuan. 
Comenta que, si tots els ajuntaments implicats s’hi mostren d’acord, en properes missions que es 
puguin realitzar s’avisi al Fons per participar-hi. 
 

6. Presentació de la proposta “Frontera Sur / Vías Marítimas” de NOVACT, IRIDIA i 
Fotomovimiento 
 
La Sra. Maria Soler, de NOVACT, exposa els continguts de la campanya. Les tres entitats havien 
preparat un informe al 2017 sobre les vies terrestres de Ceuta i Melilla a la Frontera Sud 
(http://ddhhfronterasur2017.org/es/), i al 2018 varen elaborar un altre informe sobre vies marítimes 
(http://www.ddhhfronterasur.org/es/). En aquestes pàgines web es poden visualitzar píndoles de 
vídeo sobre els diferents tòpics de la Frontera Sud, i són un dels pilars en què es fonamenta la 
campanya de sensibilització. La Sra. Soler comenta que ha estat molt més complicat treballar en 
l’informe sobre vies marítimes que en el de vies terrestres. 
 
Amb Fotomovimiento han preparat també una exposició fotogràfica que combinen amb xerrades 
vinculant-ho a l’accés als drets fonamentals. Amb la campanya volen fer incidència i sensibilització 
no només amb la ciutadania general, sinó també amb col·lectius específics. 
 
El Sr. Joan Ribas comenta que els materials audiovisuals i gràfics de la campanya són d’excel·lent 
qualitat, i que ofereixen una oportunitat als ajuntaments per poder donar a conèixer, amb dades 
actualitzades i per part de persones que coneixen molt bé el context, la situació de vulneració de 
drets que es produeix de forma quotidiana a la Frontera Sud. S’adjunta amb aquesta acta la 
proposta de les accions de sensibilització que les entitats promotores de la campanya poden oferir 
als ajuntaments interessats. 
 
El Sr. Josep Lluis Sánchez, de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, pregunta quin format 
tenen l’exposició i les activitats de la campanya i quines necessitats logístiques implica. La Sra. 
Maria Soler comenta que són fotografies distribuïdes en plafons, un mapa amb una lona i una sala 
de projecció si es volen passar els audiovisuals. A l’activitat hi aniria un dels fotògrafs per reforçar 
amb les seves explicacions el continguts dels materials exposats. 

https://www.youtube.com/watch?v=F86hvnNFYFA
https://www.youtube.com/watch?v=F86hvnNFYFA
http://ddhhfronterasur2017.org/es/
http://ddhhfronterasur2017.org/es/
http://www.ddhhfronterasur.org/es/
http://www.ddhhfronterasur.org/es/
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7. Presentació de la proposta de l’ACPP de treball amb menors a la regió Oriental (Nador), en 

col·laboració amb Asticude 
 

El Sr. Joel Pérez, tècnic de l’ACPP, presenta la proposta que aquesta entitat està treballant amb 
ASTICUDE a la Regió Oriental (Nador, a prop de Melilla). La relació entre ambdues entitats es 
remunta a 17 anys enrere, amb gairebé una quarantena de projectes executats conjuntament. 
 
El projecte pretén contribuir a donar una resposta a la situació que viuen els i les Menors No 
Acompanyats/des o Separats/des (MENA) que es troben a la ciutat de Nador, una zona fronterera 
amb Melilla i zona de trànsit cap a la Península. En aquest sentit, es vol treballar per a la protecció 
dels Drets de la Infància, posant el focus en la vulneració que pateixen els i les MENA als carrers. 
Amb aquest objectiu es treballarà en tres eixos: 
 

o D'una banda, s’impartiran tallers de sensibilització a les escoles dels barris on hi ha més 
concentració de MENA per fomentar la convivència als carrers i per rebaixar la tensió 
social. A més, es pretén apropar la realitat que viuen els nens i les nenes als carrers i els 
perills que han d’afrontar, per evitar que l'alumnat també opti per processos migratoris. 

o D'altra banda, s'ha preparat una formació per a la millora de les capacitats de les 
professionals que treballen amb MENA, explicant els drets (sobretot de participació) de la 
infància, els procediments de protecció de la infància i dotant-los d'eines de monitoratge 
per a la vigilància del compliment dels drets de la infància, especialment en MENA. 

o Finalment, es realitzarà un seminari en què participaran representants d'organitzacions 
governamentals i no governamentals, persones expertes en la temàtica i interessades. en 
ell s'exposaran les conclusions extretes en les activitats prèvies i es debatrà al voltant de 
les bones pràctiques per a la protecció dels drets de la infància en el cas dels MENA 
fonamentalment. 

  
Alhora està previst que a Catalunya es faci difusió sobre les activitats dutes a terme i s’oferiran 
formacions a escoles dels ajuntaments que recolzin el projecte sobre la situació dels i les MENA, 
concretament a l'àrea d'intervenció de Nador, zona fronterera amb Melilla. L'objectiu d'aquestes 
activitats és apropar la realitat que viuen els i les MENA i fomentar l'empatia, la inclusió i la 
convivència. 
 
El Sr. Joan Ribas recorda que el 24 de setembre va mantenir una reunió a Rabat amb la 
representant de l’ACCD al Marroc i el president d’ASTICUDE, Sr. Abdeslam Amakhtari. Manifesta 
que estaria bé poder diversificar les contraparts amb qui es treballa al Marroc i les zones 
geogràfiques d’intervenció, per la qual cosa anima els ajuntaments assistents a contemplar la 
possibilitat de recolzar la proposta presentada per l’ACPP. 
 
La Sra. Alba Martínez recorda que per tal que els ajuntaments puguin recolzar el projecte en el 
marc del GT Marroc cal que aquest tingui un número assignat, la qual cosa implica que l’haurien 
de presentar prèviament a la convocatòria d’algun ajuntament per poder obrir el projecte. 
 

 
8. Torn obert de paraula 

 
No es plantegen més qüestions per part de les persones assistents i la Sra. Alba Martínez dóna la 
reunió per finalitzada. 


