Consell de Solidaritat i Cooperació
ACTA DEL DIA 12 DE JULIOL DE 2018
ASSISTENTS:
1. PEPA MARTINEZ
2. ELISABET MINGUELL
3. ANGELA PAPPALARDO
4. JOAN CREUS
5. ESTER GARCIA
6. MASSIMO TINNIRELLO
7. LLEONARD BARRIOS
8. LAMINE SOUANE
9. AMPARO SÁNCHEZ
10. NATALIA LAGUNAS
11. ANNA RIERA SAYOL
12. MOTSERRAT BASTERRETXEA
13. ERICA BARRERA
14. ANNA BRUNET
15. NÚRIA CAMPS

REGIDORA COOPERACIÓ- AJUNTAMENT
TÈCNICA COOPERACIÓ – AJUNTAMENT
REPRESENTANT POLÍTICA SOM DE CASTELLAR
TINENT D’ALCALDE
ENTITAT LA LLIGA DELS DRETS DELS POBLE
ENTITAT LA LLIGA DELS DRETS DELS POBLE
ENTITAT ENTREPOBLES
ENTITAT AFROCATALANA
ESCOLA EMILI CARLES
ENTITAT AGERMANAMENT
ESCOLA JOAN BLANQUER
ESCOLA JOAN BLANQUER
ENTITAT CASTELLAR X COLOMBIA
ENTITAT AMICS DEL NEPAL
EMPRESA AVALUA

EXCUSATS:
1. MERCÈ PERNA
2. GERARD NEVOT

ESCOLA SANT ESTEVE
ENTITAT UNOMASUNO

LLOC: EL MIRADOR, Sala Lluís Valls Areny
HORA: A les 18:10 hores s’inicia la sessió i es tanca a les 19:13 hores.

ACTA DE LA SESSIÓ
1.- Lectura, si s’escau, i aprovació de l’acta anterior.
Comença el consell a les 18:10 h. amb la lectura de la Pepa de l’ordre del
dia i comenta que comencen ja la sessió però canviem l´ordre del dia

perquè no ha arribat Núria Camps de l’empresa Avalua (es la persona que
ha fet les valoracions dels projectes).
Queda aprovada l’acta del consell anterior del 14-02-18.

3.- Participació del consell als mitjans de comunicació en els Dies
internacionals.

Elisabet parla dels dies internacionals de cara al 2019, s’informa que
passem una llista als assistents amb els dies especificats per si volen fer
alguna activitat o article. També poden enviar un correu posteriorment
amb la proposta a la regidoria.
La Lliga i Entrepobles ja s’havien compromès a fer alguna activitat.
Es demana canviar a setembre a La Lliga la data de l’event programat.
Elisabet menciona la publicació de l’actual amb el consell de cooperació i
l’errada d’ Entrepobles en la mateixa. S’ aprofita per comentar que es
procurarà seguir mantenint aquesta proposta. A primers d’octubre farem
arribar la documentació als interessats per poder donar continuïtat.

4.- Presentació de propostes per al suport a les emergències.

Pepa explica la partida econòmica que tenim destinada al Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament i també explica que aquest any per
sumar-nos

al

procés

de

reconstrucció

i

de

suport

a

la població

damnificada, tenim tres propostes de campanya d’emergència. Les
propostes son:


L’erupció del volcà Fuego a Guatemala.



Els efectes del terratrèmol a Mèxic.



Els efectes de l’ huracà Irma al seu pas pel Carib.

Pregunta a quina es podria destinar als membres del consell. Es comenta
el tema per part de les diferents associacions i es discuteix entre tots.
Finalment s’acorda destinar la totalitat dels 3000 euros del pressupost del
2018 al huracà Irma.

2.- Resolució de les Bases de la convocatòria de subvencions de
cooperació internacional i de sensibilització.

Elisabet comenta en primer lloc que ja tenim la resolució de la l’ avaluació
de subvencions per activitats de sensibilització, explica les diferents
subvencions que s’han concedit, amb quins criteris s’han valorat i els
imports concedits. L’ atorgament de les subvencions reflectit a l’acta del
2/7/18 ha quedat de la següent manera, tenim en compte que l’ import
global a distribuir son 2500 euros amb un total de 318 punts i amb preu
per punt de 7,86 euros (arrodonit i corregit):



Escola Joan Blanquer (83 punts) 650 euros



Entitat Afrocatalana (76 punts) 500 euros



Escola Sant Esteve (81 punts) 630 euros



Escola Emili Carles Tolrà (78 punts) 400 euros

També

explica

com

i

quan

s’abonaran

els

imports.

Lleonard

de

Entrepobles, aprofitant que es parla del tema econòmic, pregunta quan es
faran efectius els imports concedits a les associacions de cooperació, Pepa
contesta que segurament pel setembre.

Seguidament Elisabet explica que la entitat Unomasuno no està present i
perquè no està valorat el seu projecte.

Quan ho estigui s’informarà a

tothom via mail amb la proposta del quadrant definitiu.
També explica els criteris de valoració del 2018 en relació al municipi,
explica qui es Núria i que ella ha fet la valoració dels projectes i que en
breu exposarà la seva valoració individualment. I que si algú té algun
dubte o comentari ho pot exposar sense cap problema en el moment.
Elisabet també indica abans de començar Núria que Dianna-ba ha quedat
exclosa perquè ha presentat el mateix projecte que Afrocatalana.
Núria comença a explicar entitat per entitat la valoració dels projectes.
Efectivament ni ha un intercanvi de comentaris sobre aquests entre ella i
la persona representant de l’associació a mida que va fent les exposicions.
Els projectes i les valoracions son les següents:



AFROCATALANA

Es tracta d'un projecte que té com objectiu principal la millora de les
tècniques d'horticultura de la regió de Sédhiou i incrementar la ingesta
d'hortalisses, llegums i verdures. Per aquesta finalitat, el projecte planteja
la necessitat de millorar el sistema de reg de l'horta i la formació de la
població beneficiària. Es valora molt positivament que la contrapart és
alhora la població beneficiària, ja que reuneix les 40 dones de la
comunitat

en

la

qual

s'intervé.

Aquest

plantejament

afavoreix

la

participació directa de la població en totes les fases del projecte. Es
percep una bona capacitat operativa de l'entitat i la contrapart en relació a
les activitats a desenvolupar i viabilitat d'aquestes. El projecte té una
bona component de gènere, és intrínsec al projecte, tot i que no es
sistematitzen els resultats en indicadors que permetin valorar els avenços
aconseguits en matèria de gènere. Com a punts fluixos del projecte,
esmentar que no es presenta cap diagnòstic que permeti tenir un

coneixement més detallat de les necessitats de la comunitat, però si es
plantegen enquestes de satisfacció que poden aportar informació de base
durant el projecte. Es troba a faltar una explicació més detallada del
mecanismes de seguiment del projecte i de com garantir la sostenibilitat
dels resultats després de la finalització del projecte.
Es recomana que per tal de millorar el diagnòstic de necessitats, les
enquestes de satisfacció a les dones que rebin la formació inclogui un test
pre i post formació i permeti veure els aprenentatges adquirits i disposar
d'una línia de base del projecte.


AGERMANAMENT

Aquest és un projecte que té una existència de 18 anys i que presenta una
solidesa tècnica i en la gestió administrativa molt significativa. Destaca el
fet que al llarg dels anys, conscients de les dificultats de reduir l'ajut
extern per mantenir el centre, han anat sorgint iniciatives que han
incrementat i consolidat vies de finançament privat que els permet certa
capacitat adquisitiva per imprevistos a l'escola, com ha estat el cas l'any
anterior, de l' inflació de preus de productes alimentaris locals. Aquest any
com a novetats s'explica el canvi de titularitat del projecte de la ONG
Codes-Cam a l'ONG Agermanament Sense Fronteres, fins ara era una
titularitat compartida entre ambdues entitats.
Tècnicament, la rigurositat amb què s'expliquen els objectius, resultats i
activitats del projecte denota un molt bon coneixement i control de les
necessitats de la població beneficiària i del context i de la contrapart. La
viabilitat del projecte és total. Es treballen molt bé els objectius de gènere
així com mesures per evitar l' impacte ambiental del projecte.
El projecte es valora molt positivament.

Es recomana millorar la perspectiva de gènere en el projecte.



AMICS DEL NEPAL

Es tracta d'un projecte que va néixer l'any 1995 conjuntament amb
d'altres projectes que l'entitat treballa al Nepal amb la col·laboració de
contraparts locals. La contrapart del projecte ha començat a treballar amb
l'entitat des del 2015, la qual és titular dels centres d' acollida d' on
provenen part de la població beneficiària. El projecte té com a elements
molt positius, l' enfocament participatiu de la població beneficiària que no
només rep el suport del projecte per millorar la seva educació i inserció
laboral, sinó que com a requisit formen a passar voluntaris-agents de
canvi de les seves pròpies comunitats. Aquest element redueix de forma
significativa les despeses econòmiques del projecte. El projecte és clar en
línies generals i ben formulat però li manquen detalls dels recursos
humans i materials involucrats, dels mecanismes de coordinació i
seguiment del projecte per part de l'entitat i la contrapart. Com a aspectes
menys positius, manca sistematitzar l' enfocament de gènere del projecte
i establir objectius i indicadors de seguiment al llarg del projecte.



CASTELLAR X COLÒMBIA

Es tracta d'un projecte molt pertinent i innovador que tracta el retorn de
la diàspora colombiana de dones a Colòmbia, concretament Bogotà i
Medellín. Presenta una metodologia basada en la Investigació Acció
Participativa molt adient, no només per la component de participació que
permet la implicació de tota la població beneficiària en el projecte sinó pel
component d’apoderament individual/col·lectiu que aquesta metodologia
ofereix i transformació de l'entorn social i polític, favorable a la reinserció

social i laboral de les dones. En conjunt es valora molt positivament
l'estructura i claredat de la proposta, la capacitat operativa i tècnica per
garantir la viabilitat del projecte i el diagnòstic que a portat a definir
aquesta segona fase del projecte. No obstant és encara d'hora per veure
grans resultats que redueixin la necessitat de finançament extern del
projecte per garantir la sostenibilitat un cop finalitzi.
Es queda d’acord amb Castellar x Colòmbia revisar la puntuació del punt
B3, pel desacord del representant amb la valoració d’aquest punt.



ENTREPOBLES

Aquest projecte pretén donar continuïtat a la consolidació del treball
de

la

Red

Centreamericana

de Comunicació

com

un

espai per

articular les iniciatives de comunicació relacionades amb temes de l’àmbit
polític, social, econòmic, equitat de genero i cultural a fi de promoure el
desenvolupament

humà

dels

pobles

de

Centre

Amèrica

des

d'un

enfocament crític i qüestionador del sistema.
Molt important en l'actual context centreamericà.



LLIGA DELS DRETS DELS POBLES

El present projecte és part d'un procés d'enfortiment de l'organització
comunal local de la població amazònica de la conca del riu Paranapura,
que a través d'una federació multi ètnica (contrapart i alhora beneficiària),
formada per sis associacions de 90 comunitats, busca desenvolupar
capacitats per impulsar el desenvolupament a la zona. Es tracta doncs
d'un projecte molt pertinent. Es valora molt positivament la documentació

adjunta en la que es veu clarament el treball realitzat per les comunitats,
l' enfocament participatiu i de gènere de la proposta, així com la viabilitat
tècnica, organitzativa i política que es percep. Alhora, l'enfortiment de la
Federació ajudarà a millorar la legitimitat política d'aquestes comunitats
amb la interacció amb d'altres actors polítics, i sobretot en la cerca de
fons Estatals per implementar els plans locals. La matriu també és clara i
entenedora. En quant als aspectes negatius, destacar que l'arxiu del
pressupost adjunt està malmès i no s'ha pogut valorar. Així mateix,
caldria millorar l'explicació del cost de l'Activitat 1.1.1 a la qual se li
assigna gairebé el 50% del cost total del projecte.
Acaba Nuria i Elisabet explica que el tema quedaria tancat aquí i que
només quedaria pendent la part del pagament que no poden donar data
concreta.

5.- Torn obert de propostes, suggeriments i preguntes.
Natalia Lagunas de Agermanament pregunta per les dates de les
justificacions dels projectes. Elisabet diu que serà cap a final de novembre
i es justifica l’ any anterior.
Pepa parla del tema refugiats, concretament d’un projecte que en breu es
portarà a terme. Vindrà una família de Mossul amb tres fills a viure al
poble, el pare cursarà un doctorat a la universitat de Barcelona,
mitjançant un conveni amb la Fundació Autònoma Solidària.
Per una altre part Pepa també explica que s’acomiada del seu càrrec per
motius personals i quan ho farà.
Joan Blanquer el 31 de Gener i Castellar x Colòmbia el 21 de Març,
s’apunten per fer algun acte per commemorar aquest dies.

Elisabet explica que les justificacions de les escoles es poden presentar
abans pel tema del curs escolar desprès de que una de l’escoles pregunti
pel tema.
Amics del Nepal, pregunta si pot justificar en el 2017 factures del 2018.
Revisaran les factures i que si tenen algun dubte que poden preguntar a la
regidoria.
S’acaba el consell a les 19:10 h. i es dona per tancada la sessió.

