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Acta de la reunió del GT Marroc – 26 de febrer de 2018 
 

El Grup de Treball Marroc del Fons Català, que es reuneix a la sala de reunions del Fons Català, el 
26 de febrer 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. Marga Barceló, tècnica de la Diputació de Barcelona.  
Sra. Ester Jiménez de Cisneros, tècnica de relacions institucionals i coherència de l’ACCD 
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 
Sra. Mònica Borrego, tècnica de cooperació de l’Ajuntament de Santa Perpètua de la Mogoda 
Sr. Sergi Hernández, regidor de cooperació de l’Ajuntament de Santa Perpètua de la Mogoda  
Sr. Manuel J. Pérez, tècnic de cooperació de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
 
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 
Sr. Gerard Jornet, tècnic de joventut i cooperació de l’Ajuntament de Gavà 
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. La Sra. Montse Arroyo observa que creu que a la darrera reunió del grup de 
treball de l’11 de juliol de 2017 varen excusar assistència, fet que no apareix a l’acta. Es corregirà i 
s’enviarà de nou. Tret d’aquesta esmena, la resta de l’acta queda aprovada. 

 
 

2. Projecte 2477. 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 que tal com es va sol·licitar en el grup de treball el Fons Català va traslladar 
al comitè de seguiment del projecte (que inclou representants de la RTTA i d’Adelma, a més del 
FCCD) la necessitat de donar una perspectiva més participativa i menys assistencialista, reforçar la 
cooperació tècnica i la transversalització de la perspectiva de gènere. El comitè de seguiment va 
assumir aquestes modificacions i es van incorporar al pla d’acció i al pressupost. 
 
En relació a l’estat d’execució i de justificació del projecte, mostra la seva preocupació pel fet que 
ADELMA, l’entitat responsable de l’execució del projecte, no ha presentat encara cap informe tot i que 
se li ve reclamant des del mes de setembre de 2017, data en què haurien d’haver presentat el primer 
informe trimestral. Des del Fons Català se’ls han enviat fins a cinc recordatoris, comminant a que 
l’entitat lliuri l’informe de seguiment ja que les aportacions dels ajuntaments catalans finançadors són 
de 2015 i 2016, i han de tancar urgentment les justificacions o reclamaran el retorn dels diners [una 
setmana després del grup de treball Adelma va enviar aquest informe]. El motiu al·legat per Adelma i 
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pel CRTTA en el retard d’aquesta justificació és que la Direcció General de les Col·lectivitats Locals a 
Rabat ha trigat més de sis mesos en donar el vist-i-plau al projecte, i oficialment no es poden realitzar 
accions fins que no es disposi d’aquest permís.  
 
Informa que a finals de juliol de 2017, poc després del darrer grup de treball Marroc, es va fer una 
missió del Fons Català amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès per fer-ne seguiment. Es van 
mantenir un seguit de reunions amb els responsables del Consell Regional de Tànger Tetuan 
Alhoceimas (CRTTA), d’Adelma  i amb l’acompanyament d’Adelma i d’un responsable del CRTTA es 
varen visitar les comunes rurals de Ksar Seghir i de Taghramt, ambdues beneficiàries de les activitats 
del projecte (s’adjunta informe de les visites). 
 
La Sra. Montse Arroyo pren la paraula per explicar les seves impressions d’aquest seguiment realitzat 
al juliol passat. Comenta que hi ha un solapament d’interessos, considerant que el responsable del 
CRTTA d’aquest projecte, Sr. Ali Tabji, va ser director d’Adelma, tal com va quedar clar quan després 
de mantenir una reunió al CRTTA amb ell i un altre responsable ens va acompanyar a la seu 
d’Adelma i ell mateix ens va fer la presentació de l’entitat atès que l’actual director no estava 
disponible. 
 
El Sr. Joan Ribas confirma aquestes impressions, i afegeix que amb els projectes al Marroc sovint és 
difícil de conèixer els motius pels quals les activitats queden bloquejades. Hi ha un dèficit de 
transparència i els retards no se sap al final si són deguts als arguments que oficialment al·lega la 
contrapart o a motivacions de tipus polític (situació política a Catalunya, visita recent d’una delegació 
del Fons Català als campaments sahrauís, etc.). 
 
En aquesta línia, la Sra. Marga Barceló comenta que en els projectes que ha promogut la Diputació 
de Barcelona al Marroc, com la Xarxa Local Med al nord del país, es troben amb la mateixa 
problemàtica. Els costa molt trobar una contrapart que respongui bé, i els projectes queden sovint en 
paper mullat. Informa que actualment estan treballant en el projecte “Reforç de la democràcia 
participativa local al Marroc” per reforçar la participació ciutadana entre els municipis de la demarcació 
de Barcelona i les localitats de la zona de Marràqueix-Safi. Per fer front a aquests riscos han decidit 
que Imadel, la contrapart local, tingui una persona alliberada en exclusiva per al projecte. També 
informa que aquest projecte contempla intercanvis amb ajuntaments catalans, i que volen fer dos 
projectes pilot involucrant els ajuntaments de Sant Boi de Llobregat i de Santa coloma de Gramenet. 
Del 27 al 29 d’abril es farà un seminari a Marràqueix i la primera quinzena de juliol una missió inversa 
d’ajuntaments marroquins a Catalunya.  
 
El Sr. Joan Ribas informa que a l’abril es farà una nova missió al Marroc per mirar de desblocar el Pr. 
2477 i per participar de la presentació de conclusions del Pr. 3081.  
 

 
3. 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 
 

 Estat d’implementació de les activitats i situació actual 
 

El Sr. Joan Ribas explica que aquest projecte es va identificar en la missió realitzada a l’abril de 2017. 
Consisteix en el repartiment de kits humanitaris de menjar i roba i la cobertura econòmica dels 
medicaments receptats pels metges marroquins a persones immigrants que es troben en situació 
irregular i sense recursos a la zona de Tànger. Amb aquest projecte es pretén encetar una línia de 
treball a la frontera sud per la ruta de la Mediterrània occidental, ja que fins ara des del Fons Català 
només s’havien recolzat projectes a les rutes oriental (Balcans) i central (costes de Líbia). D’altra 
banda, el repartiment dels kits es complementa amb l’ompliment d’un qüestionari voluntari i anònim 
per tenir unes dades estadístiques del perfil de la població flotant sudsahariana a la zona, davant la 
inexistència de dades estadístiques oficials. 
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Si bé inicialment es pensava finançar amb pressupost de la campanya Món Local Refugi, l’Ajuntament 
de Rubí va aportar els fons necessaris, que es van complementar amb una aportació addicional del 
Fons Mallorquí de Cooperació. La contrapart executora del projecte en aquest cas és Ahlam, 
especialitzada des de fa anys en el treball amb persones immigrants a la regió de Tànger. 
 
Les accions del projecte estan sent implementades en els terminis previstos, malgrat alguns 
problemes que van sorgir. Concretament, quan estava prevista la implicació de l’Ajuntament de 
Tànger facilitant alguns aspectes logístics (espai de magatzem dels materials per distribuir, furgoneta 
per al transport), i els materials per a la preparació dels kits ja estaven comprats, al novembre de 
2017 hi va haver un accident a Casablanca davant d’una mesquita on es distribuïa menjar per a 
immigrants que va resultar amb dues o tres persones mortes i algunes ferides. Arran d’aquests fets el 
govern marroquí va prohibir fins a nova ordre qualsevol repartiment d’ajut, fet que va obligar a cercar 
un local propi i fer la distribució dels kits sense el suport de l’Ajuntament de Tànger, que es va 
realitzar al llarg de la segona quinzena de desembre.  
 
A començaments de febrer es va rebre un informe de seguiment segons el qual 237 persones havien 
rebut suport material a través d’aquest projecte, incloent 50 kits específics per a infants. Aquest 
informe va ser distribuït en la tramesa i es va incloure en el dossier repartit entre els  El Sr. Joan 
Ribas informa que a mitjan abril es farà a Tànger la presentació de les conclusions del projecte.  

 
 Possibilitat de vincular-lo al projecte “Frontera Sud” de NOVACT 

 
El Sr. Joan Ribas comenta que per tal de donar continuïtat als impactes d’aquest projecte caldria 
cercar sinergies amb altres projectes existents que treballen entorn al fet migratori a la forntera Sud, 
com el projecte que des de 2017 impulsa NOVACT (http://ddhhfronterasur2017.org/es/) o Caminando 
Fronteras (https://caminandofronteras.wordpress.com/) impulsat per l’equip liderat per l’Helena 
Maleno. Des del Fons Català es farà prospecció per establir aquests vincles.  

 
 

4. Retorn missió al Marroc juliol 2017 amb Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
 

 Seguiment dels projectes 2477 i 3081 
 

Tal com es comentava en el punt 2 de l’ordre del dia, s’informa que del 25 al 29 de juliol de 2017 es 
va realitzar una missió conjunta del Fons Català i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a Tànger 
per fer seguiment d’aquests dos projectes i fer identificació de noves línies de treball. 
 
En aquesta visita es varen mantenir reunions amb les entitats Ahlam (Pr. 3081), es va visitar la seu 
d’Adelma (Pr. 2477), es va mantenir una reunió del comitè de seguiment del Pr. 2477 amb el CRTTA, 
es va prendre part a la presentació oficial del projecte amb la participació del Sr. Ilyas Al Omari, 
president de la RTTA i es van visitar les comunes rurals de Ksar Seghir i Taghramt, beneficiàries del 
Pr. 2477. 
 
En els documents adjunts i informes de la missió s’explica amb detall les propostes treballades en 
cada una de les visites i reunions mantingudes. 

 
 Identificació amb l’Ajuntament de Larraix 

 
En el marc d’aquesta missió també es varen mantenir reunions amb l’Ajuntament de Larraix i de la 
comuna rural de Souk Tolba. La Sra Montse Arroyo informa que aquesta visita es va produir en part 
per que des de Vilafranca una entitat va mostrar interès en reprendre accions a aquesta ciutat. 
 
En aquesta reunió, mantinguda el 28 de juliol, els representants de l’Ajuntament de Larraix varen 
manifestar que fa uns anys ja havien mantingut línies de cooperació amb ajuntaments catalans a 

http://ddhhfronterasur2017.org/es/
https://caminandofronteras.wordpress.com/
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través del Fons Català. Varen informar que tenen  un Pla de Desenvolupament Local amb prioritats 
d’intervenció identificades. En tot cas mostren interès per les següents a nivell de possibles 
cooperacions tècniques: 
 

1- Desenvolupament turístic  

2- Revalorització del patrimoni històric, cultural i arquitectònic  

3- Economia Social i Solidària  

4- Desenvolupament econòmic en els àmbits de la pesca artesanal i del sector agrícola  

5- Participació ciutadana 
 

 
5. Retorn visita al Marroc octubre 2017 amb Ajuntament de Girona: 

 
El Sr. Joan Ribas explica que l’entitat Ahlam va fer arribar una invitació per participar del 4 a l’11 
d’octubre de 2017 a una trobada a Assilah de la Unió Africana d’Organitzacions per al 
Desenvolupament (UAOD), una associació d’ONGs africanes creada sota el paraigües de la Unió 
Africana que agrupa entitats de més de 30 països del continent creada a finals de l’any 2016. 
 
A la missió hi van participar el Fons Català i l’Ajuntament de Girona, amb representació del tècnic i del 
regidor. Es varen realitzar diferents reunions de treball i visites a l’Ajuntament de Larraix, al consell 
provincial de Larraix, a Souk Tolba, a la cooperativa làctia Al-Mahmoudi i a la indústria de productes 
làctis COPAG, a la que fins ara Al-Mahmoudi ven la seva producció. 

 
 Identificació al poble de Souk Tolba 

 
La visita a Souk Tolba, un poble situat a uns 30 quilòmetres de Larraix, es va produir per que, tal com 
es va explicar a la reunió del GT Marroc de l’11 de juliol de 2017, del 15 al 18 de juliol una delegació 
encapçalada per l’alcalde d’aquesta localitat i representants de la cooperativa làctia Al-Mahmoudi 
situada als afores de Souk Tolba varen visitar Catalunya. Amb l’acompanyament de la Sra. Marta 
Teixidó del Consell Comarcal de La Garrotxa se’ls va portar a visitar la cooperativa La Fageda, i varen 
mantenir reunions amb els ajuntaments de Girona i d’Olot. Arran d’aquesta visita varen demanar que 
quan s’organitzés una missió al Marroc es visités el poble. 
 
El wali i l’alcalde del poble varen demanar si des dels ajuntaments catalans se’ls podia ajudar bé en la 
millora de les infraestructures viàries i d’accés al poble (urbanisme, carrers i carretera), bé amb 
l’adquisició d’un transport escolar o en la millora dels equipaments de l’escola. 

 
 Reunió amb la Junta de l’UAOD 

 
També es va participar en una reunió de la Junta de l’UAOD, que actualment està en fase de 
consolidació i extensió. En aquesta reunió el president de la UAOD va fer una proposta formal al Fons 
Català per a signar un conveni de col·laboració. El Sr. Joan Ribas va comentar que ho traslladaria a la 
Junta del Fons Català i als grups de treball. Cal explorar línies de col·laboració amb la UAOD, ja que 
ofereix un gran potencia per a treballar alguns àmbits com les migracions, a més d’oferir un ampli 
ventall d’entitats capacitades al continent africà amb qui potencialment es podrien desenvolupar 
projectes. 

 
 

6. Torn obert de paraula 
 
El Sr. Joan Ribas explica que a l’abril es preveu fer una missió a Tànger per fer seguiment dels Pr. 
2477 i Pr. 3081. 
 
No hi ha més qüestions. La Sra. Alba Martínez dóna la reunió per finalitzada. 


