ACTA DE LA 41a ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DEL DIA
25 DE SETEMBRE DE 2019
A Barcelona, quan passen 5 minuts de 2/4 d’1h, es reuneixen en segona convocatòria a la sala
d’actes de la UGT, les persones que s’esmenten a continuació, per tal de celebrar la 41a
Assemblea General del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
ASSISTENTS
Sra. Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i vicepresidenta del Fons.
Sr. Manel Vila, director general de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de
Catalunya.
Sr. Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui i secretari del Fons.
Sra. Alba Martínez, regidora de Sant Boi de Llobregat i tresorera del Fons.
Sr. Jordi Alburquerque, regidor de Vallromanes i vocal del Fons.
Sra. Dolors Castellà, alcaldessa de la Garriga i vocal del Fons.
Sra. Núria Pi, regidora de Girona i vocal del Fons.
Sr. Álvaro Ferrer, regidor de Granollers i vocal del Fons.
Sr. Nicolás Cortés, director del Programa de Cooperació, en representació de la Sra. Mª
Ángeles Sariñena, regidora de l’Hospitalet i vocal del Fons.
Sra. Sandra Castro, regidora de Lleida i vocal del Fons.
Sra. Laura Seijo, regidora de Mataró i vocal del Fons.
Sra. Ana Mª Díaz, regidora de Mollet del Vallès i vocal del Fons.
Sr. Juan Carlos de la Torre, regidor de Montcada i Reixac i vocal del Fons.
Sr. Diego Miranda, regidor de Sallent i vocal del Fons.
Sra. Gemma Aristoy, regidora de Sant Cugat del Vallès i vocal del Fons.
Sra. Marta Castellví, regidora de Sant Sadurní d’Anoia i vocal del Fons.
Sr. Bartolomé Agudo, tècnic, en representació de la Sra. Teresa Ciurana, regidora de Terrassa i
vocal del Fons.
Sr. Josep-Ramon Soldevila, regidor de Vic i vocal del Fons.
Sra. Elisenda Alamany, membre del Consell Metropolità de l’AMB i vocal del Fons.
Sra. Meritxell Romero, consella del Consell Comarcal del Maresme i vocal del Fons.
Sra. Pilar Díaz, diputada de la Diputació de Barcelona i vocal del Fons.
Sra. Glòria Meler, gestora de projectes, en representació del Sr. David Llistar, director de
Justícia Global i Cooperació Internacional de Barcelona i vocal del Fons.
Sra. Neus Moragas, regidora d’Anglès.
Sr. Àngel Puig, regidor d’Argentona.
Sra. Mercè Esteve, alcaldessa de Begues.
Sra. M. Assumpta Puig-pey, regidora de Borredà.
Sra. Rosa Pou, alcaldessa de Caldes d’Estrac.
Sra. Cindy Rando, regidora de Calella.
Sr. Oliver Klein, regidor de Cambrils.
Sra. Yolanda Sánchez, regidora de Canovelles.
Sra. Anna Maria Obradors, regidora de Castellbisbal.
Sr. Javier Martín, regidor de Castelldefels.
Sra. Lourdes Carreras, tècnica de Castelldefels.
Sra. Carme Arché, regidora de Cerdanyola del Vallès.
Sr. Sergio Gómez, regidor de Cornellà de Llobregat.
Sra. Sara Gómez, regidora d’Esparreguera.
Sra. Pilar Díaz, alcaldessa d’Esplugues de Llobregat.
Sra. Laura Fita, tècnica de Girona.
Sra. Cristina Massó, tècnica de Girona.
Sra. Carme Barbany, tècnica de Granollers.
Sr. Joan Carles Cusell, tècnic de Granollers.
Sra. Cristina Saiz, tècnica de Lleida.
Sr. Albert Iglesias, regidor de Lliçà d’Amunt.
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Sr. Juan José Navarro, regidor de Lliçà de Vall.
Sr. Francisco Javier Gómez, regidor de Maçanet de la Selva.
Sr. Pere Compte, regidor de Manlleu.
Sra. Núria Garcia, regidora de Matadepera.
Sra. Sandra Garrusta, tècnica de Mataró.
Sr. Sergio Carrillo, regidor de Montornès del Vallès.
Sr. Marc Colàs, tècnic de Montornès del Vallès.
Sra. Imma Muñoz, regidora d’Olot.
Sr. Lluís Moreno, regidor de Parets del Vallès.
Sr. Joaquim Bartolomé, regidor del Prat de Llobregat.
Sra. Montserrat Flores, regidora de Reus.
Sra. Carme Garcia, cap del Programa de Cooperació Internacional de Sabadell.
Sra. Rosa Núñez, tècnica de Sabadell.
Sra. Rosa Villalonga, regidora de Sant Adrià de Besòs.
Sra. Montse Caro, tècnica de Sant Adrià de Besòs.
Sr. Antonio Pérez, regidor de Sant Joan Despí.
Sra. Sandra Shimazu, regidora de Sant Pere de Ribes.
Sr. Isidre Bautista, regidor de Sant Vicenç dels Horts.
Sra. Petry Jiménez, regidora de Santa Coloma de Grament
Sra. Carmen Uroz, tècnica de Santa Coloma de Gramenet.
Sra. Joan Gurrera, regidor de la Seu d’Urgell.
Sr. Sebas Guichandut, regidor de Torrelles de Llobregat.
Sra. Maria Ávila, regidora de Viladecans.
Sra. Olga Morales, tècnica de Viladecans.
Sr. Pere Regull, alcalde de Vilafranca del Penedès.
Sra. Montse Arroyo, regidora de Vilafranca del Penedès.
Sra. Eva Millas, tècnica de Vilafranca del Penedès.
Sr. Oriol Illa, director de l’Àrea d’Internacional i Cooperació de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
Sr. Lucio Gat, coordinador del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Sr. Antoni Montseny, director de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona.
Sra. Maria Puig, diputada de la Diputació de Girona.
Sr. Eudald Vendrell, president de Justícia i Pau Barcelona.
Sra. Mireia Huerta, tècnica de l’Associació Catalana de Municipis.
Sra. Candela López, presidenta de l’Àmbit de Cooperació i Solidaritat de la Federació de
Municipis de Catalunya.
Sr. Josep Manel Abad, coordinador tècnic de la Federació de Municipis de Catalunya.
Sr. Ariel Monells, director de Gestió del Fons.
Sr. David Minoves, coordinador tècnic del Fons.
Sra. Marina Aguilar, tècnica del Fons.
Sr. Josep M. Frigola, tècnic del Fons.
Sra. Montserrat Igual, tècnica del Fons.
Sra. Victòria Planas, tècnica del Fons.
Sr. Albert Pujol, tècnic del Fons.
Sra. Marta Pujolràs, tècnica del Fons.
Sr. Joan Ribas, tècnic del Fons.
Sr. Toti Rovira, tècnic del Fons.
Sr. Toni Royo, tècnic del Fons.
Sra. Clara Xifra, tècnica del Fons.
Sr. Marc Riera, assessor de Comunicació del Fons.
DELEGACIONS
A favor de la Sra. Mercè Esteve, alcaldessa de Begues:
Sra. Míriam Lanero, regidora de la Jonquera.
A favor de la Sra. Dolors Castellà, alcaldessa de la Garriga:
Sr. Carles Miquel Ruzafa, alcalde de Sant Fost de Campsentelles.
A favor de la Sra. Sandra Castro, regidora de Lleida i vocal del Fons:
Sra. Alba Pijuan, alcaldessa de Tàrrega.
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A favor del Sr. Juan Carlos de la Torre, regidor de Montcada i Reixac i vocal del Fons:
Sra. Neus Garcia, regidora de Santa Perpètua de Mogoda.
A favor de la Sra. Carme Garcia, cap Programa de Cooperació Internacional de Sabadell:
Sr. Xavier Garcés, alcalde de Barberà del Vallès.
A favor del Sr. Isidre Bautista, regidor de Sant Vicenç dels Horts:
Sra. Jessica Revestido, regidora de Molins de Rei.
A favor de la Sra. Maria Ávila, regidora de Viladecans:
Sr. Èric Plaza, regidor de Gavà.
La vicepresidenta, Sra. Núria Parlon, declara oberta la reunió donant la benvinguda a tots els
alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, diputats i diputades, personal tècnic dels ens locals
socis del Fons i a les persones convidades de l’ACM, la FMC i les entitats i organitzacions no
governamentals. Es felicita que aquesta sigui una de les assemblees més concorregudes del
Fons dels darrers anys: amb això es demostra la fortalesa del municipalisme solidari, la qual
cosa ha d’animar-nos a continuar treballant.
Explica que l’acompanyen a la taula el Sr. Isidre Pineda, secretari, i la Sra. Alba Martínez,
tresorera, com també l’han acompanyat en aquest període d’interinatge després de les
eleccions municipals fins ara, que ja hi ha una proposta de consens per encarar el mandat de la
cooperació municipalista des del Fons Català. Això ha estat possible també gràcies al suport
del director de Gestió, Sr. Ariel Monells; del coordinador tècnic, Sr. David Minoves, i de tot
l’equip tècnic, que ha fet una tasca molt important de continuïtat durant aquest període, que la
vicepresidenta agraeix.
La Sra. Núria Parlon comenta que es preveia la intervenció del director general de Cooperació
al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, Sr. Manel Vila, però un problema d’agenda
li ha impedit arribar a l’hora prevista. En tot cas, pot ser que s’incorpori al llarg de l’Assemblea i
pugui adreçar-se a les persones participants.
Tot seguit, la vicepresidenta demana als assistents d’aprovar l’ordre del dia de l’Assemblea, la
qual cosa es produeix per assentiment.

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA DARRERA
ASSEMBLEA GENERAL (11/04/19)
La Sra. Núria Parlon explica que l’acta ha estat enviada per correu electrònic a tots els ens
locals socis, alhora que es disposa d’alguns exemplars a la taula d’aquesta assemblea. Com
que no es produeix cap intervenció, l’acta és aprovada per assentiment de les persones
assistents.
Abans de passar al punt 2n de l’ordre del dia, la vicepresidenta fa referència al MATERIAL
LLIURAT ALS ASSISTENTS, i demana al coordinador tècnic del Fons, Sr. David Minoves, que
en faci la presentació.
El Sr. David Minoves comenta que es tracta de tres llibrets, que són:
•

Jornada Món Local Refugi: balanç 2015-2019: allò que s’ha fet els darrers quatre anys
en suport a les persones que cerquen refugi. Es tracta d’una campanya que coordina la
responsable de Món Local Refugi, Sra. Victòria Planas, que demana que es recordi als
participants a l’Assemblea que es tracta d’una campanya oberta perquè la mal
anomenada “crisi de refugiats” no s’ha acabat i, per tant, el Fons continua tenint
projectes oberts als quals caldria que els socis continuessin fent aportacions.

•

Sis claus per entendre la cooperació tècnica municipal: que recull una de les tasques
de futur de la cooperació municipalista, com és la cooperació tècnica municipal per tal
que els ajuntaments hi aportin el seu valor afegit a través dels coneixements dels
3

tècnics municipals. També va acompanyat d’una pàgina web que està pendent
d’actualitzar.
•

Catàleg de Serveis del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament: aquest darrer
és nou i està pensat especialment per als nous electes, per als tècnics i per als nous
socis del Fons. Es tracta dels serveis que incloïa el Pla Estratègic del Fons Català
2017-2020 (per tant, encara vigent). El catàleg té dues parts, la primera de les quals
explica molt breument què és el Fons Català, com s’organitza. La segona, i més
important, està dividida en dos blocs. El primer conté els serveis generals que el Fons
presta a tots els ens locals socis, independentment de la dimensió, del volum de
recursos destinats a cooperació, del nombre d’entitats que hi ha al municipi. El segon
bloc tracta els serveis específics, aquells que es presten a alguns ajuntaments que, per
necessitat tècnica, consideren que el Fons els pot donar algun valor afegit en la gestió
de les seves convocatòries, en el seguiment de projectes de cooperació directa, etc.

Com que acaba d’arribar el Sr. Manel Vila, director general de Cooperació, la vicepresidenta li
demana que s’adreci a l’Assemblea, abans de passar al tercer punt de l’ordre del dia.
El Sr. Manel Vila demana disculpes pel retard i agraeix la invitació a participar, una vegada
més, en una Assemblea del Fons Català. Explica que vol encoratjar els nous càrrecs electes i
encarregar-los una mica de feina perquè considera que ve un període d’uns quants anys
complicats ja que el panorama internacional està donant senyals que algunes decisions ja no
tindran marxa enrere (canvi climàtic, nova crisi econòmica).
Considera que el Fons va tenir una gran habilitat, el setembre de 2015, quan començava un
nou mandat, en iniciar la campanya Món Local Refugi, encara avui activa.
El director general es felicita que des de la Direcció General de Cooperació s’hagi pogut
acompanyar aquests darrers anys el Fons, a través d’una subvenció que ha ajudat a millorar el
tancament de comptes, alhora que comenta que la previsió és que els propers anys podran
millorar les assignacions. El compromís és que l’AOD catalana passi de 32 a 52 milions
d’euros, una AOD que en aquest país és fortament municipalista, per la qual cosa ratifica el
compromís d’incrementar el suport econòmic de la Generalitat al Fons.
També explica que hi ha un nou Pla Director de Cooperació (que va comptar amb una
important participació dels ens locals coordinada pel Fons Català) aprovat pel Parlament de
Catalunya el passat mes de juliol, que va ser votat per ERC, JxCAT, PSC, En Comú i la CUP.
El Pla Director serà molt útil pels anys que venen, sobretot per poder complir amb l’agenda
2030 dels ODS. Un dels compromisos del Pla és el creixement progressiu de la inversió en
cooperació fins a assolir la xifra del 0,7% dels ingressos no condicionats l’any 2030.
En aquest sentit, expressa la voluntat compartida d’avançar cap a una veritable política de
cooperació d’abast país en coordinació amb els ens locals, una voluntat expressada mitjançant
dues línies de treball:
•

La primera, més estratègica, centrada en la creació de capacitats, la coordinació, la
col·laboració i la complementarietat, a través del suport al territori, des del
reconeixement del valor afegit de cadascú, també com vetllar perquè la cooperació
municipalista disposi d’un entorn administratius i legal propicis.

•

La segona, promoure accions i col·laboracions concretes amb els ens locals, en àmbits
com l’EpD , la coherència de polítiques o la identificació, execució i avaluació de
projectes. Així, ja s’està iniciant el treball d’elaboració d’un acord país per reforçar
l’acció coordinada en aquest àmbit d’EpD, en el qual els ens locals han de tenir un
paper cabdal.

El propi pla inclou una millora dels consells consultius, com la Comissió de Coordinació amb els
Ens Locals, el Consell de Cooperació, el Consell Català de Foment de la Pau...
Alhora, espera que es pugui concretar la realització de la formació per als nous electes locals,
de manera coordinada amb el Fons i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
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D’altra banda, convida els assistents a participar, el proper 10 d’octubre, en una jornada de
formació sobre el Pla Director de Cooperació, que es farà a l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya, adreçada tant a personal de la Generalitat com de l’Administració Local.
El Sr. Manel Vila acaba la seva intervenció ratificant el compromís del Govern amb la
cooperació municipalista, per tant amb el Fons Català, i desitja sort i encerts a la nova Junta
que serà escollida per aquesta Assemblea, a la qual es posa a disposició.
La vicepresidenta li agraeix la intervenció, alhora que fa un reconeixement del municipalisme
perquè, en el moment de retallades en matèria de cooperació per part dels governs, aquest va
fer esforços per mantenir les aportacions, mentre feia front a discursos contraris com el que
argumenta que a casa nostra ja hi ha prou pobresa.

2. RENOVACIÓ DE CÀRRECS DE LA JUNTA EXECUTIVA
La vicepresidenta explica que, tal com preveuen els estatuts del Fons Català, a l’article 19, els
càrrecs de la Junta Executiva del Fons es nomenen a continuació de les eleccions locals i dins
dels quatre mesos següents a la constitució dels ajuntaments. L’elecció dels membres de la
Junta Executiva del Fons es fa mitjançant una Assemblea General Ordinària convocada a tal
efecte, on cal aprovar una candidatura que inclogui una presidència, una vicepresidència, una
secretaria i una tresoreria, i un mínim de 5 vocalies i un màxim de 23, sempre en nombre senar.
En aquest sentit, comenta que entre la documentació lliurada, hi ha un breu informe realitzat
per l’equip tècnic del Fons amb una detallada explicació del mecanisme que tradicionalment
s’ha dotat el Fons per elaborar una proposta de Junta Executiva consensuada entre els
principals partits polítics que governen els ens locals socis, en funció dels resultats electorals
de les darreres eleccions municipals. Aquest mecanisme per acordar una proposta ha facilitat la
governança de l’entitat i ha garantit que el Fons hagi estat un espai de consens on ha
prevalgut sempre la voluntat d’entesa.
Aquest informe es va presentar a la darrera reunió de la Junta Executiva sortint, celebrada el
passat 9 de setembre, i es va aprovar la proposta de distribució dels càrrecs de presidència,
vicepresidència, secretaria i tresoreria, també com el nombre de vocalies que ha de proposar
cada força política, seguint el mecanisme abans esmentat. Així doncs, en funció del resultat de
les darreres eleccions municipals correspon a la coalició ERC-Acord Municipal proposar la
presidència del Fons, a la coalició PSC-Candidatura de Progrés proposar la vicepresidència, a
la coalició Junts per Catalunya proposar la secretaria, i a la coalició En Comú Guanyem
proposar la tresoreria.
Pel que fa a la resta de vocalies que han de conformar la Junta, segons el mateix informe i en
el mateix ordre, correspon a la coalició ERC-Acord Municipal proposar vuit vocalies més, a la
coalició PSC-Candidatura de Progrés proposar set vocalies més, a la coalició Junts per
Catalunya proposar sis vocalies més, i a la coalició En Comú Guanyem proposar una vocalia
més. I finalment, a proposta de les tres candidatures, es proposa incorporar a la propera Junta
Executiva del Fons l’Ajuntament de Barcelona, independentment del color polític que hi
governa.
Un cop explicat el mecanisme, la Sra. Núria Parlon anuncia que s’ha fet arribar a aquesta mesa
una única candidatura, que és la que s’ha lliurat als assistents, encapçalada per l’alcalde de
Caldes de Montbui, per ella mateixa com a vicepresidenta, per l’alcaldessa de Begues com a
secretària i per la 5a tinent d’alcalde de Sant Boi de Llobregat com a tresorera. La candidatura
la completen 23 vocalies, que representen la pluralitat política i la diversitat territorial dels socis
del Fons.
En aquest sentit, la candidatura és la que segueix:
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CÀRREC FONS

INSTITUCIÓ

PERSONA

CÀRREC

President

Aj. Caldes de Montbui

Isidre Pineda Moncusí

Alcalde

PARTIT
POLÍTIC
ERC

Vicepresidenta

Aj. Santa Coloma de Gramenet

Núria Parlon Gil

Alcaldessa

PSC

Secretària

Aj. Begues

Mercè Esteve Pi

Alcaldessa

JxCAT

Tresorera

Aj. Sant Boi de Llobregat

Alba Martínez Vélez

Regidora

ECG

Vocal A

Aj. Barcelona

Laura Pérez Castaño

Regidora

ECG

Vocal B

Aj. Begur

Maite Selva Huertas

Alcaldessa

JxCAT

Vocal C

Aj. Cabrera de Mar

Jordi Mir Boix

Alcalde

JXCAT

Vocal D

Aj. Caldes d’Estrac

Rosa Pou Baró

Alcaldessa

ERC

Vocal E

Aj. Girona

Núria Pi Méndez

Regidora

JxCAT

Vocal F

Aj. Granollers

Álvaro Ferrer Vecilla

Regidor

PSC

Vocal G

Aj. Hospitalet, l’

Mª Ángeles Sariñena Hidalgo

Regidora

PSC

Vocal H

Aj. Igualada

Fermí Capdevila Navarro

Regidor

JxCAT

Vocal I

Aj. Lleida

Sandra Castro Bayona

Regidora

ERC

Vocal J

Aj. Mataró

Laura Seijo Elvira

Regidora

PSC

Vocal K

Aj. Mollet del Vallès

Ana Mª Díaz Aranda

Regidora

PSC

Vocal L

Aj. Montcada i Reixac

Juan Carlos de la Torre Villarino

Regidor

ECG

Vocal M

Aj. Reus

Montserrat Flores Juanpere

Regidora

ERC

Vocal N

Aj. Sant Cugat del Vallès

Gemma Aristoy Pujol

Regidora

ERC

Vocal O

Aj. Sant Sadurní d’Anoia

Marta Castellví Chacón

Regidora

ERC

Vocal P

Aj. Sant Vicenç dels Horts

Miguel Comino Haro

Alcalde

PSC

Vocal Q

Aj. Terrassa

Teresa Ciurana Satlari

Regidora

ERC

Vocal R

Aj. Vendrell, el

Núria Rovira Costas

Regidora

PSC

Vocal S

Aj. Vic

Josep-Ramon Soldevila Garcia

Regidor

JxCAT

Vocal T

Aj. Vilafranca del Penedès

Pere Regull Riba

Alcalde

JxCAT

Vocal U

Àrea Metropolitana de Barcelona

Elisenda Alamany Gutiérrez

Consellera

ERC

Vocal V

Dip. Barcelona

Pilar Díaz Romero

Diputada

PSC

Vocal X

Dip. Girona

Maria Puig Ferrer

Diputada

ERC

La Sra. Núria Parlon indica que si no es presenta cap altra candidatura, aquesta és la que es
posarà a votació. Com que no n’hi ha cap altra, proposa d’aprovar-la, la qual cosa es produeix
per assentiment.
La nova Junta Executiva rep l’aplaudiment dels assistents.
La vicepresidenta agraeix l’elecció mentre felicita el nou president, Sr. Isidre Pineda, a qui
convida a adreçar-se a l’Assemblea.
El Sr. Isidre Pineda, en primer lloc, agraeix l’elecció per, tot seguit, explicar que ser electe d’un
municipi és una autèntica aventura, és intens i és molt sacrificat, però alhora té moltes coses
positives, fins i tots algunes d’inesperades amb les quals no es compta en presentar-se a unes
eleccions municipals. I una d’aquestes és el Fons Català, que és fruit de l’esperit solidari de
cadascun dels pobles que en formen part.
Recorda que fa ara fa vuit anys es va incorporar per primera vegada a la Junta del Fons Català
com a vocal, una responsabilitat que va ampliar fa quatre anys assumint la secretaria, en
substitució del Sr. Josep Sagarra, de l’Ajuntament de Vallromanes.
El president explica que durant aquests anys ha compartit Junta amb molts companys i
companyes de diversos ajuntaments, però que és de justícia recordar dos noms: el de l’actual
consellera de Presidència de la Generalitat de Catalunya i expresidenta del Fons Català, Hble.
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Sra. Meritxell Budó, i el de la vicepresidenta del Fons, Sra. Núria Parlon, que durant aquesta
darrera etapa entre eleccions ha pres les regnes del Fons. Demana un aplaudiment per totes
dues en senyal d’agraïment, al qual se sumen tots els assistents.
Continua la seva intervenció parlant de la Junta Reduïda (estatutàriament Junta Permanent)
que ara encapçalarà i en la qual continuarà coincidint amb la vicepresidenta i amb la tresorera,
Sra. Alba Martínez, i a la qual s’incorpora l’alcaldessa de Begues, Sra. Mercè Esteve, a la qual
aprofita per desitjar molts encerts. Manifesta que serà una junta de treball on se cercarà l’acord
polític, perquè creu que al Fons s’hi ha de fer política en el bon sentit de la paraula: política de
cooperació i en favor dels drets humans, de la pau i la solidaritat. I declara que aquest és el
primer compromís que vol adquirir davant l’Assemblea: el Fons sempre ha mirat de preservar
aquest principi, tot i que reconeix que no sempre s’ha aconseguit, però considera que és tasca
de tots fer que així sigui, ja que, de fet, aquesta és l’essència de la institució.
Alhora afirma que el Fons Català és una entitat necessària i que explica bé com els
ajuntaments són capaços d’aportar valor afegit, a través de la ferma convicció de construir un
ordre global més just. I tot això cal fer-ho des del convenciment i sense oblidar mai la tasca
diària encomanada per la ciutadania de cada poble i ciutat. En aquest sentit, considera que el
repte passa per saber explicar bé la repercussió de les polítiques de cooperació a cadascun
dels municipis.
També destaca que el Fons té clar que qui marca les prioritats polítiques de cooperació és
cada ens local soci i que la tasca de l’entitat ha de ser la de facilitar als municipis i altres
governs locals i supramunicipals de poder fer efectiva la seva política pública de cooperació al
desenvolupament, sempre responent a les seves necessitats.
El Sr. Isidre Pineda creu que és important recordar que el Fons és cada administració que hi
participa, cada vila i cada ciutat, cada soci. És cada projecte i cada iniciativa. També considera
que el Fons és una entitat idealista, perquè vol fer un món millor. En aquest sentit, declara que
el Fons ha de ser cada somni que pretengui posar al centre del debat les persones, l’ésser
humà, els drets humans, l’equitat i la justícia.
Per perseguir aquests somnis el Fons té moltes fortaleses:
•
•
•

La primera és que és, com ja s’ha dit, una entitat de consens on tothom (sense rebutjar
els seus ideals) cedeix una mica per poder arribar a acords en matèria de solidaritat i
cooperació.
La segona és que es tracta d’una eina útil pels ajuntaments catalans, ja que presta
serveis i té experiència en el que fa, des de ja fa 33 anys (mentre recorda que ell
només en té 32).
Una altra és la reivindicació del Fons com a referència, malgrat que encara hi hagi
camp per córrer en el sentit que considera que el paper com a institució ha de ser més
rellevant i destacat. Creu que ho ha de ser perquè el Fons és una xarxa, una de les
grans fortaleses: representa més de 300 municipis sensibilitzats en matèria de
cooperació al desenvolupament units.

El president també apunta alguns reptes, que són:
•

•

•

La importància de recuperar el debat sobre el 0,7%, perquè després d’anys molt durs
(on les administracions locals han patit per assumir un munt de responsabilitats i arribar
allà on d’altres administracions no arribaven), cal recuperar i aquest compromís
històric, i considera que el Fons Català ha de jugar un paper important en aquest sentit.
Cal centrar la tasca de la cooperació municipalista del Fons en l’impuls i la promoció de
la cooperació tècnica i en l’enfortiment de la governança democràtica i de l’autonomia
local en els països i territoris on es treballa. I fer-ho mantenint i reforçant el suport al
teixit associatiu d’ONG presents als municipis.
Cal reactivar el Consell Assessor del Fons, tot convidant la Fede.cat i les coordinadores
territorials d’ONG de les comarques gironines i de Lleida a acompanyar aquesta tasca
per garantir el diàleg amb el teixit associatiu dels municipis socis i de tot el territori
català.
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•
•

El compromís amb els espais de coordinació amb la resta d’administracions públiques,
començant pel que preveu el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament de la
Generalitat .
Continuar el treball basat en Drets Humans, que els popers anys prendrà
protagonisme. Així, ja destaca que el Fons coordina i duu a terme iniciatives molt
boniques i interessants en aquest sentit, com el de les Ciutats Defensores dels DD HH,
de la qual ja hi ha l’edició de tardor a punt, alhora que cal obrir més projectes o
impulsar estudis en aquest àmbit.

Si fa uns moments declarava l’idealisme del Fons, també el qualifica de lluitador, com la gent
que impulsa la vaga mundial pel clima d’aquest 27 de setembre, una convocatòria que ens
interpel·la perquè compartim un mateix món i l’hem de preservar abans que la voracitat del
creixement il·limitat l’acabi fent inhabitable.
En aquest context, ratifica el Fons com l’eina de la qual es van dotar els municipis catalans ara
fa 33 anys per mantenir el compromís amb un món just i en pau. Per aquesta raó, cal posar-lo
al dia i preparar-lo per donar una resposta solidària als reptes globals que hi ha.
Acaba la seva intervenció citant el conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i
Transparència, Hble. Sr. Raül Romeva (per qui vol tenir un record), que en el 30è aniversari del
Fons va declarar: “Des de Catalunya no podrem arreglar totes les injustícies del món, ja ens
agradaria, però podem aconseguir moltes coses, objectius concrets que ajudin a fer un món
millor”.
Finalment, reitera l’agraïment per la confiança i es posa a disposició de tots els socis.
El president rep l’aplaudiment dels assistents.

3. ALTRES QÜESTIONS
Com que no se’n contemplen, el president agraeix la participació dels assistents a l’Assemblea i
demana als membres escollits de la Junta del Fons que s’apropin a la taula per fer la fotografia
de la nova Junta.
I no havent-hi més assumptes a tractar, es clou l’Assemblea General quan passen pocs minuts
de 2/4 de 2h de la tarda.

VISTIPLAU
La vicepresidenta

El president entrant

El secretari sortint

La secretària entrant

Núria Parlon Gil

Isidre Pineda Moncusí

Isidre Pineda Moncusí

Mercè Esteve Pi

Alcaldessa
Santa Coloma de
Gramenet

Alcalde
Caldes de Montbui

Alcalde
Caldes de Montbui

Alcaldessa
Begues

(amb funcions de
presidència sortint)
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