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Acta de la reunió del GT Marroc – 20 de juliol de 2018 
 

El Grup de Treball Marroc del Fons Català, que es reuneix a la sala de reunions, el 20 de juliol de 
2018 a les 10:30 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. 

 
Sra. Anna Martín, Regidora de Cooperació de El Prat de Llobregat 
Sr. Josep Lluis Sánchez Palacios, cap de cooperació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
Sra. Montse Arroyo, regidora de solidaritat i cooperació de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
Sr. Gerard Jornet, tècnic de joventut i cooperació de l’Ajuntament de Gavà 
Sra. Marga Barceló, tècnica de la Diputació de Barcelona.  
Sra. Ester Jiménez de Cisneros, tècnica de relacions institucionals i coherència de l’ACCD 
Sr. Manuel J. Pérez, tècnic de cooperació de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
Sra. Sandra Garrusta, tècnica de cooperació de l’ajuntament de Mataró 
 
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 
Sr. Joan Ribas, responsable de l'àrea d'Àfrica, Mediterrània i Àsia del FCCD 
 
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 
 
Es recorda que es va enviar l’acta de la reunió anterior per correu electrònic juntament amb la 
convocatòria de reunió. No es proposen esmenes i l’acta queda aprovada. 
 

2. Projecte 2477 2a fase del projecte de la iniciativa regional per a la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes a la RTTA 

o Estat d’implementació de les activitats i situació actual 

S’informa que ADELMA ha presentat, 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 justifiquen gran part del primer pagament. 

En Joan Ribas fa un retorn de les reunions mantingudes el mes d’abril amb Adelma i l’Ali Tabji 
del CRTTA, en el marc del seguiment del projecte. En aquesta missió acompanyava na Laura 
Díaz, tècnica de Ciutadania de ‘Ajuntament de Rubí.. Es va poder constatar que hi ha hagut 
problemes interns en el CRTTA. Na Khanan Khachani ha estat apartada com a responsable 
tècnica i l’Ali Tabji ha assumit 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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o Retorn de la missió inversa dels ADL, Adelma i el CRTTA als municipis 
catalans 

Una delegació marroquina, composada per l’Ali Tabji (CRTTA), l’Abdelmalek Asrih (Adelma) i 
els ADL Mounia Ayach i Djebran Ennassiri, va venir a Catalunya entre l’1 i el 7 de juliol. 
Aquesta visita d’intercanvi era una de les activitats contemplades en el marc del projecte 2477. 

El 2 de juliol varen mantenir una reunió amb el Fons Català, i els dies 3, 4, 5 i 6 varen visitar 
Mataró, Rubí, Gavà i Vilafranca del Penedès respectivament. Els representants d’aquests 
ajuntaments expliquen com es van desenvolupar les visites d’intercanvi d’experiències 
realitzades als seus municipis; a Mataró es va visitar el CIRD, a Gavá i Rubí el SIAD i a 
Vilafranca el Centre Obert i la Casa Petita. En tots els casos es van exposar els plans d’igualtat 
i els serveis municipals específics en matèria d’atenció a les dones, lluita contra les violències 
masclistes i campanyes de sensibilització. 

La delegació marroquina va mostrar la seva satisfacció per les experiències visitades. 
manifestant interès per poder reproduir els plans d’igualtat a les comunes marroquines. També 
varen manifestar interès pels mecanismes de protecció de les dones víctimes de violències 
masclistes, molt més protocolitzats que al Marroc.  

 

3. Retorn del 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 

En Joan Ribas explica que les accions del projecte 2081 es van finalitzar correctament el mes 
d’abril. Precisament, coincidint amb la missió del Fons i l’Ajuntament de Rubí i amb una missió 
que diversos ajuntaments van realitzar a les mateixes dates a Tetuan i Tànger, Ahlam va 
organitzar la presentació dels resultats del projecte en base a la recollida dels qüestionaris 
anònims que varen recollir durant els lliuraments dels kits humanitaris. (veure pàgines 4, 5 i 6 
del document adjunt “Informe_MissioTanger_abr2018), 

 

4. 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 

Un cop finalitzat el Pr. 3081, i atesos els bons resultats oferts per Ahlam, es va convidar a 
aquesta entitat a presentar una nova proposta per donar continuïtat al treball amb persones 
migrants i refugiades a la zona, En aquesta línia Ahlam està elaborant un projecte per 
promoure la inserció efectiva dels infants de famílies migrants al sistema educatiu marroquí. 

La llei al Marroc preveu l’escolarització universal,de tots els menors en edat escolar 
independentment de la seva situació legal al país. En la pràctica, però, aquest dret no 
s’exerceix per diferents motius (por a entrar en contacte amb l’administració pública pel risc de 
ser deportats, manca de recursos per finançar el material escolar o deconeixement del darija 
per poder seguir adequadament les classes) i quan es fa els infants de famílies migrants 
acaben en aules “ghetto” sense integrar-se amb els altres nens i nenes marroquins. 

En els propers dos mesos Ahlam acabarà d’enllestir la proposta, que serà cofinançada pel Fons 
Menorquí, per presentar-la al proper GT Marroc. Es demana als ajuntaments interessats que 
prevegin una reserva pressupostària per aquest projecte una vegada el tinguin enllestit. 

 

 



 

     Rambla Santa Mònica, 10, 4t - 08002 Barcelona - Tel 93 412 26 02 - www.fonscatala.org - fonscatala@fonscatala.org 

NIF-G17125832  - Declarat d’utilitat pública per acord del Ministeri de l’Interior de 22/04/2002. BOE 78 de 01/03/2003 

5. Presentació del informe “Frontera Sur / Vías Marítimas” de NOVACT, IRIDIA i 
Fotomovimiento 

Es mostra l’exemplar de l’informe sobre les vies marítimes a la frontera Sud presentat al mes 
de juny al CCCB pèl consorci d’aquestes entitats i es projecta un dels vídeos del web de la 
campanya (http://www.ddhhfronterasur.org/es/). 

Per la línia de migracions, que es va convenir que cal potenciar en els projectes al GT Marroc, 
aquesta campanya ofereix materials de sensibilització molt interessants i actualitzats. En Joan 
Ribas informa que demanarà a les entitats impulsores que enviïn una proposta per organitzar 
tallers de presentació als municipis, i que se les convidarà a participar al proper GT Marroc per 
explicar-la.  

 

6. Torn obert de paraula 
 

L’Ajuntament del Prat de Llobregat manifesta la importància que s’aprofundeixi el treball en la 
línia de migracions al Marroc, 

http://www.ddhhfronterasur.org/es/

