
ACTA DE LA TAULA DE COOPERACIÓ, SOLIDARITAT, PAU I DRETS HUMANS

Núm.: 24

Dia: 15 de desembre de 2021

Horari: de les 18.00 a les 19.30 h

Lloc: via telemàtica

Assistents

Eva Chacon en representació de Creu Roja

Josep Puigdomènech en representació de Càritas Caldes

Joan Serra en representació de SOM editorial creativa

Oscar de Roselló en representació de IMA, Amics dels infants del Marroc

Albert Sanz Artigas en representació de Caldes Solidària

Daniel López en representació de Caldes Solidària 

Carme Fernández en representació de Rotary Club

Quico Germain en representació de Petits detalls

Verònica Arteaga, tècnica de cooperació de l’Ajuntament

Laia Cuscó, regidora de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament

Isidre Pineda, Alcalde de l’Ajuntament

Ordre del dia

Presentació de l’actual Regidora de cooperació i solidaritat Laia Cuscó i Pallarès.

1. Aprovació de l’acta anterior.

2.  Informació  sobre  la  resolució  de  la  convocatòria  de  projectes  de  cooperació  al

desenvolupament 2021. 

3. Estat de comptes i projectes de la Regidoria de Cooperació i Solidaritat. 

4. Ciutats defensores dels drets humans. 

5. Retorn viatge al Senegal.

6. Conveni FCCD

7. Torn obert.

Desenvolupament de la sessió 

L’alcalde dona la benvinguda a tots els membres de la taula i presenta a la nova Regidora de

Cooperació i Solidaritat, Laia Cuscó. Explica que ja s’han aprovat el pressupostos per el 2022 i

com ja ha esmenada altres vegades és voluntat en el seu mandat mantenir el compromís en

cooperació amb el 0,7% que per el 2022 és materialitza en 79.200,00 euros, 1.500,00 euros

Esborrany



que enguany. L’alcalde explica que ha proposat un viatge a Senegal per aquests 2022 a la

Regidora.

La Regidora de Cooperació agafa la paraula i mostra el seu entusiasme i il·lusió d’agafar el

relleu a l’Angeles en aquesta regidoria. Enceta aquesta etapa amb ganes, motivació, iniciativa i

ganes d’aprendre. i amb 

1. La tècnica de cooperació condueix la taula i obre la sessió amb l’aprovació de l’acta anterior

del 2 de juny de 2021. 

A la pàgina web de l'Ajuntament es poden trobar les actes i els documents de totes les sessions

anteriors. (www.caldesdemontbui.cat/cooperacio).

2.  Informació  sobre  la  resolució  de  la  convocatòria  de  projectes  de  cooperació  al

desenvolupament 2021.

2.1.  Suport a mares solteres i  llurs infants, inserció sociolaboral i mesures per fer front a la

pandèmia de la Covid-19, a Casablanca. Presentat per l’entitat Amics dels Infants del Marroc.

Projecte que  promou els drets de les dones i els infants i fa prevenció sobre abandonament

d’infants, treballa la reinserció socioeconòmica de les mares solteres a través dels programes

que desenvolupa als seus tres centres. Ha obtingut 7.817,00 euros.

2.2.  Centre Catalunya-Mampatim al poble de Mampatim, regió de Kolda, Senegal. Presentat

per l’entitat Caldes solidària. Projecte de continuïtat que  pretén el desenvolupament humà i

econòmic de la població del sector Fouladou de Mampatim i municipis veïns, això mitjançant la

promoció  dels  joves.  Amb  aquest  objectiu,  el  projecte  està  posant  en  marxa  un  centre

sociocomunitari  multifuncional  que  tingui  espais  per  acollir  infants  i  joves  i  la  població  en

general. Ha obtingut 34.773,00 euros.

http://www.caldesdemontbui.cat/cooperacio


2.3. Smiles for Luuka: promovent el dret a l’educació i la no discriminació de la nena a quatre

escoles  públiques  del  districte  de  Luuka  en  un  context  Covid-19  a  Uganda. Presentat  per

l’entitat Rotary Club. L’objectiu principal garantir el dret a l'educació inclusiva i  de qualitat a

través del desenvolupament integral d'escoles públiques i comunitàries d'ensenyament primari

a Luuka, un districte rural  d'Uganda.  L'accés a l'educació continua sent  un dret  vulnerat  a

moltes zones d'Uganda i, davant d'aquesta problemàtica, hem dissenyat aquest projecte per

garantir l'accés a l'educació i promoure la qualitat d'aquesta, en totes les seves formes, amb

principal  èmfasi  en  els  col·lectius  que  veuen  sistemàticament  vulnerats  els  seus  drets,

especialment  les  nenes i  contribuir  també a la  consecució  del  quart  i  cinquè  Objectius de

Desenvolupament Sostenible. Ha obtingut 7.356,00 euros.

3. Estat de comptes i projectes de la Regidoria de cooperació i solidaritat del que portem d’any.

3.1. SÀHARA.

-  Protecció de la població refugiada sahrauí davant la covid-19. En el marc d’una pandèmia

internacional per coronavirus, i la situació d’especial vulnerabilitat en què es troba la població

dels campaments de refugiats a Tindouf, el projecte vol abordar tres eixos de treball: 

.Proporcionar material sanitari, d’higiene i prevenció

.Proporcionar alimentació bàsica durant els mesos d’estiu a la població refugiada sahrauí per

donar resposta a la disminució de l’ajuda humanitària en aquest sentit.

.Sensibilització de la població catalana sobre la situació que viu el poble sahrauí, especialment

pel que fa a la situació generada per la Covid-19 i la importància de garantir el dret a la salut i el

dret a l’alimentació en aquest context.



-Manteniment  del  Laboratori  i  de  la  producció  local  de  medicaments  essencials  als

Campaments de Refugiats Sahrauís a Tindouf.

Aquest  projecte  dóna  continuïtat  al  treball  de  desenvolupament  iniciat  el  1992  per

Medicusmundi Catalunya als campaments de refugiats sahrauís. Des de l’any 1975, i com a

conseqüència de la invasió dels territoris del Sàhara Occidental per part del Marroc i Mauritània

en l’anomenada “Marxa Verda”, al voltant de 180.000 sahrauís es van refugiar a l’oest d’Algèria,

a les proximitats de la ciutat de Tindouf. Medicusmundi Mediterrània (nom actual de l’entitat) va

començar a treballar en aquests campaments amb un projecte d’assistència farmacèutica que

incloïa, a la fase final,  la construcció d’un Laboratori de Producció de Medicaments. Aquest

laboratori  tenia  com  a  objectiu  final  la  producció  d’un  seguit  de  medicaments  essencials

destinats  a  cobrir  les  necessitats  sanitàries  bàsiques  de  la  població  per  minimitzar  la

dependència sense dependre de l’exterior. 

Per poder mantenir el treball, la producció de medicaments, la formació, millorar i ampliar les

tasques del laboratori, es necessita suport exterior a través d’accions que permetin assegurar la

continuïtat  del  laboratori,  amb la  finalitat  que els productes fabricats  continuïn arribant  a la

població amb la quantitat i la qualitat que requereixen.

Ampliació 2021-2023:

En aquest darrer any en que la pandèmia de la Covid-19 ha trasbalsat la vida arreu del món,

els  campaments  també  han  sofert  i  està  sofrint,  les  conseqüències  de  la  mateixa,  amb

desproveïments de tot tipus. El laboratori ha aportat a la comissió sanitària, que es va crear als

campaments per aquest motiu, material d’un sol ús, gel desinfectant de mans i els productes

que se’ls demanaven i que podien fer, tenint en compte el col·lapse dels enviaments exteriors

per la tancada de fronteres, fet que encara a dia d’avui estan patint. A finals del 2020 va arribar

l’única caravana humanitària que havia estat aturada quasi un any al port d’Alacant.

La situació als campaments no ha canviat, si escau ha empitjorat, ja que no podem oblidar que

també s’ha trencat el alto el foc amb el Marroc a causa del conflicte a la zona de Guerguerat.

La dependència exterior al 2021 continua igual i que el laboratori necessita, matèries primeres,

equips, fungibles i una infraestructura ben conservada, per poder seguir produint en condicions

òptimes, així com la formació continuada dels tècnics que treballen en ell. Per a tot això, es

proposa continuar amb el suport a aquest projecte de producció de medicaments durant els

anys 2021-2023.

3.2. EMERGÈNCIES.

- OBRIMESCLETXES AL'EUROPAFORTALESA. Ampliació de la campanya 2833 Món Local

Refugi. Davant les emergències en matèria de refugi a la frontera euroafricana i a les rutes de



fugida de la mediterrània oriental, amplia la campanya d'emergència  Món Local Refugi  per

donar una major cobertura i suport a les persones en moviment. En aquest marc s’ha donat

d’alta  el  projecte  3606.  CAMPANYA  MÓN  LOCAL  REFUGI:  OBRIM  ESCLETXES  A

L’EUROPA FORTALESA (CONTINUÏTAT P2833-fase 2)

El Dret d’Asil està regulat pel Dret Internacional i és una obligació dels estats, però la realitat

ens mostra un altre escenari. Fa anys que vivim una  crisi d'acollida  que fa que milers de

persones en moviment que busquen protecció a altres països es topin amb una Europa hostil

que no garanteix els seus drets. En l’última dècada l’externalització de fronteres s’ha disparat

als països europeus, que ha generat un desplaçament de la gestió de les polítiques migratòries

i d’asil a tercers països amb l’objectiu d’evitar i contenir l’arribada de persones en moviment.

Es  monitoratgen  i  documenten  condicions  absolutament  infrahumanes,  denigrants  i

constitutives de condicions de tortura als camps de pretesa acollida a les fronteres fortalesa. En

aquest escenari hostil, és molt important la implicació dels municipis que permetin aixecar una

veu de denúncia i que no mirin cap a una altra banda en el compromís de defensa dels drets

humans. L'egoisme a les fronteres costa vides.

En aquest context de gestió de la crisi d’acollida marcat per la passivitat, la manca de voluntat

política i l’incompliment dels compromisos d’acollida de la Unió Europea i de l’Estat espanyol, la

campanya Món Local  Refugi-Obrim escletxes a l’Europa fortalesa vol  posar en valor  el  rol

fonamental que juguen els municipis catalans en la gestió de la crisi política de les persones en

moviment atrapades a les fronteres fortalesa. El retorn dels talibans a l’Afganistan aguditza la

crisi que ja patien els 2,6 milions de persones afganeses que han fugit del seu país i estan

cercant refugi a Europa.

Partint de la base que el que està passant a les fronteres fortalesa europees respon a la política

europea i dels estats membres implicats en la gestió de fronteres, es proposa una intervenció

coordinada i  complementada amb les entitats  i  les intervencions implicades a les diferents

fronteres,  on està  previst  actuar:  Arxipèlag Canari  (Asociación Atlas Gran Canaria),  ciutats

autònomes  de  Ceuta  (No  Name Kitchen)  i  Melilla  (Solidary  Wheels),  Sèrbia  (Klickactive)  i

Grècia (Legal Centre Lesvos) en clau de suport sociojurídic i incidència política.

3.3. NICARAGUA.

Isidre fa cinc cèntims del context polític i social a Nicaragua, que va poder comptar en el viatge

que fa fer a terreny com a president del FCCD. Nicaragua viu un context polític convuls que és

suma que cada vegada hi ha menys aportació d ela cooperació en aquest país.



- Suport a l'albert de víctimes de violència del movimiento de mujeres de Nidia White.

treballant en l’enfortiment i el funcionament de l’Alberg per tal de donar sortida a diferents situa-

cions de violència de gènere, violència sexual o abús sexual que pateixen dones, nenes i ado-

lescents de Puerto Cabezas-Bilwi.

En aquest context, el projecte preveu enfortir tres àrees molt importants per a les beneficiàries:

 Garantir la seguretat de les nenes i les adolescents, a través de la construcció de la se-

gona etapa d’un mur perimetral.

 Enfortir l’autosostenibilitat alimentària i nutricional a través de la creació d’un hort famili-

ar.

 Millorar un espai de lleure per a les nenes i les adolescents albergades que estan pas-

sant per diferents situacions de violència. 

-  Seguretat  alimentària  per  infants  a  San  Juan  de  Limay  i  ampliació  del  centre  de

desenvolupament infantil municipal.

El projecte consisteix en l’ampliació del Centro de Desarrollo Infantil mitjançant la construcció

d’una  aula  amb  una  capacitat  per  a  30  nens  i  nenes.  També  es  garantirà  la  seguretat

alimentària d’ aproximadament 120 nenes i nens que assisteixen al Centre.

Els nenes i les nenes assistien a l’aula i a més se’ls oferia un esmorzar i un dinar equilibrats, de

manera que també es feia un seguiment de talla i pes per comprovar el bon creixement dels

alumnes.

L’any 2015, i amb el suport de l’Alcaldia de San Juan de Limay, es va procedir a construir una

nova escola de propietat municipal, ja que l’anterior desenvolupava les classes en un habitatge

particular  adaptat  i  s’havia  de  pagar  lloguer.  El  nou  centre  es  va  construir  amb  les

característiques dels centres gestionats pel MINED i el Ministeri de la Família, i va incloure una

àrea de jocs i un menjador exteriors, banys adaptats i l’equipament per a cadascuna de les

aules.  L’escola  es  va  construir  amb  tres  aules,  i  els  infants  lactants  i  el  primer  nivell

d’ensenyament van haver de compartir espai durant els primers anys. 

Ara es pretén culminar el procés amb la construcció d’una quarta aula que serveixi per millorar

l’atenció  dels  nens i  nenes i  fer  les separacions per  franges d’edat.  Igualment,  el  projecte

preveu mantenir el suport per a una alimentació segura i equilibrada, que permetrà a unes 100

famílies del municipi complementar la dieta per als seus fills i filles en l’àmbit escolar.

Alcalde apunta i ens situa en el context actual de Nicaragua, que viu un moment polític i social

convuls i que va poder observar en primera persona en el seu viatge amb la delegació del

FCCD.



4. La Tècnica de Cooperació explica la proposta de projecte  “Ciutats Defensores dels Drets

Humans” 2022 incloent tot el procés de reformulació que s’ha fet des del 2019.

El canvi important son accions durant to l’any, dos franges horàries a primavera ai a tardor en

total acollirem 4 defensors i defensores. Impuls comunicatiu i dinamització de xarxes, suport a

defensores  empresonades  i  campanya  de  signatura  i  es  cerca  un  major  impacte  en  la

incidència política

Aquesta proposta dona resposta a la necessitat i les demandes dels participants de CDDHH,

28 municipis i  5 entitats, consensuades en el procés de reflexió inicial al 2019. El principal

consens és que CDDHH és un únic projecte i es vol deixar de banda la dinàmica de les dues

edicions

- Incrementar la visibilització, incidència i suport als defensors i defensores participants.

- Augmentar les accions de sensibilització i comunicació entorn a la defensa dels drets humans.

- Augmentar l'activisme en ela defensa dels drets humans entre la ciutadania dels municipis

participants

També incorpora les demandes dels  defensors  i  defensores que han participat  al  projecte,

l'equilibri  entre  les dues gires,  les cures i  atenció  psicosocial  i  l'enfortiment  del  seguiment,

incidència, sensibilització i comunicació durant tot l'any

Properament es farà una avaluació del programa que s’ha dut a terme aquest 2021.  Aquí el

vídeo promocional de Ciutats defensores dels drets humans 2021.

5. Conveni FCCD.

La tècnica informa que s’ha renovat el conveni amb el Fons Català de Cooperació per a quatre

anys més, amb condicions similars. Apunta la necessitat de l’acompanyament i assessorament

tècnic  municipal  que  ofereixen  cabdal  per  al  nostre  municipi  i  les  característiques  de  la

regidoria.

L’Ajuntament  i  FCCD comparteix  el  criteri  que  cal  abocar  els  recursos  previstos  per  a  la

solidaritat i cooperació internacional d'acord amb les seves especificitats, i amb els Objectius de

Desenvolupament Sostenible (ODS), considerant que la cooperació descentralitzada municipal

ha de promoure la governabilitat, l'enfortiment institucional, el desenvolupament econòmic i el

benestar  dels  ciutadans  en  l'àmbit  local  respectant  les  diferències,  la  història  i  la  realitat

sociocultural i promovent el dret a la llibertat, a la igualtat entre dones i homes i en general als

drets humans.

6. Retorn viatge al Senegal.

https://youtu.be/FyYXp7wYHlM


L’alcalde explica que del 16 al 23 de novembre una delegació institucional del Fons Català ha

viatjat al Senegal per visitar alguns dels projectes que la institució coordina al país i per enfortir

nexes amb autoritats i entitats locals. La delegació estava formada per Isidre Pineda, president,

David Minoves, director, Joan Ribas, cap de l'àrea d'Àfrica, Toti Rovira, representant del FCCD

al Senegal, i Txell Escolà, tècnica de comunicació.

Fa  25  anys  que  el  Fons  Català  i  diversos  ajuntaments  socis  treballen  en  projectes  de

cooperació al Senegal,  i  en fa 10 que es va obrir  una oficina regional fixa a la regió de la

Casamance (Sud del país) per poder fer una detecció de necessitats més eficaç i un millor

seguiment  dels  projectes  actius.  Aquesta  relació  de  solidaritat  amb  el  país  és  resultat  de

l'augment de la diàspora senegalesa a Catalunya, que actualment es calcula que la formen

unes 30.000 persones, la majoria d'elles provinents de la Casamance. 

Al llarg dels 7 dies de viatge la delegació ha visitat Ziguinchor, Sédhiou, Sandiniery, Kolda,

Mampatim,  Médina  Boudialabou  i  Dakar,  i  ha  pogut  constatar  el  potencial  que  tenen  els

projectes després de trobar-se amb les comunitats beneficiàries i amb les contraparts locals.

Concretament, explica la seva experiència en la visita al projecte Centre Catalunya Mampatim

subvencionat per l’ajuntament de caldes a proposta de Caldes Solidària amb la cara visible del

cooperant calderí Josep Artigas. El centre és l’únic espai sociocomunitari de la regió de Kolda.

Es tracta d’una regió molt complexa i dura amb una comunitat gens fàcil per desenvolupar un

projecte de cooperació. Ha constata la bona feina del Josep Artigas i de l’AES, entitat de la

contrapart,  va  poder  observar  el  centre  en  ple  rendiment  i  com és  de  important  per  a  la

comunitat i els agents a territori.

7. Torn obert.

Des  de  regidoria  aprofitem  per  fer  resum  d  eles  intervencions  realitzades  a  nivell  de

sensibilització.

- 27F.  És  varen  penjar  diverses  banderes  arreu  del  municipi  per  commemora  el

naixement de la república àrab sahrauí democràtica (RASD).

- Activitats, tallers i xerrades dintre del Programa ciutats defensores del drets humans.

- Aprovació declaració institucional Ciutats defensores dels drets humans en el ple de

juny.

- Acte obert a la ciutadania Dret a la vida a el Salvador a càrrec de l’Arnau Baulenas,

advocat  i  cooperant  calderí  Arnau  Baulenas,  coordinador  jurídic  del  Instituto  de

Derechos Humanos de la UCA a El Salvador.



- Acte obert a la ciutadania Xerrada Col·loqui 

- Il·lusions i esperances al Senegal a càrrec d’en Josep Artigas, Enginyer tècnic agrícola,

escolapi i cooperant calderí que ha dedicat tota una vida al Senegal .

- Exposició “Més enllà del tatuatges. Les Maras a El Salvador, Honduras i Guatemala” a

l’Espai Jove El Toc per a commemorar el Dia internacional de la Pau #peaceday i fer

visible  la  problemàtica  del  desplaçament  forçós  i  la  sol·licitud  d’asil  per  raons  de

violència estructural fora de context bèl·lic.

- Exposició  Amics  dels  Infants  el  Marroc  la  Sala  Delger  per  a  commemorar  el  Dia

internacional dels drets humans i fer visible la problemàtica de les dones solteres la

Marroc i llurs infants.

Pren la paraula Josep Puigdomènech en representació de Càritas Caldes. Pregunta a Isidre

com ha vist  la  qüestió  energètica en el  Centre Catalunya.  Càritas té intenció de presentar

projecte a Càritas España per l’equipament de l’aula d’informàtica. Isidre comenta que al centre

volen  una  aula  d’informàtica  perquè  a  tota  la  regió  és  l’única  opció  aquests  equipament

sociocultural,  l’aspecte  elèctric  està  bastant  bé  tot  i  que  cal  saber  que  al  Senegal  hi  ha

apagades amb normalitat. La necessitat d’equipar l’aula hi és.

En Daniel Lopez en representació de Caldes Solidària comparteix que l’entitat Caldes Solidària

ha fet una aportació de 9.000€. És una quantitat molt important per l’entitat i és gràcies a les

aportacions de les sòcies que poden acompanyar amb aquesta quantitat. És imprescindible i

com bé ha comentat Isidre aquest diners tenen una rendibilitat molt elevada en aquesta inversió

amb la tasca que fa en Josep Artigas i la AES.

Pren la paraula Oscar Roselló en representació de IMA. Comenta que han rebut la notificació

per part del FCCD. En el cas del projecte les necessitats de finançament han estat cobertes

amb les aportacions de Caldes de Montbui, Valls i Terrassa. L’Alcalde comenta que aquesta és

la lògica del FCCD i ho celebra.  Oscar és mostra molt agraït amb l’Ajuntament i el FCCD.

La inauguració de l’ Exposició IMA prevista per aquest dijous 16 de desembre queda anul·lada

per raons sanitaries. 

Pren la paraula en Quico Germain en representació de Petits Detalls i situa als assistents en el

context  i  situació  ugandesa  especialment  durant  aquests  temps  de  pandèmia   que  afecta

plenament a la tasca i el desenvolupament del projecte a territori. Les escoles a Uganda porten

tancades des del març 2020, així els infants no poden assistir a classes ni al lloc de protecció

per moltes d’elles fet que els posa en situació de risc i vulnerabilitat les 24h. Tot i així, la entitat

ha estat intervenint amb el programa de sensibilització comunitària, sensibilització a les famílies



i distribució de material educatiu sobre els drets reproductius, higiene i menstruació, drets de la

infància, entre d’altres. Podran valorar el resultat i impacte al gener 2022 quan es preveu la

obertura de les escoles.

Isidre dona pas a en Joan Serra, cooperant calderí al Yucatàn. EN Joan explica que aquests

dies ha estat a Guatemala, viatge dintre del projecte 2019, on ha pogut fer tallers, presentar

llibres en unes activitats molt emotives i simbòliques. En total el projecte ha tingut un impacte

de  1000 col·leccions dels llibres amb la intervenció de 500 joves de 5 països.. Demà continua

a Chiapas per  fer  també el  tancament  del  projecte.  Hi  ha una part  de projecte  que patirà

modificacions pel context sanitària i les conseqüències que se’n deriven.

Isidre aprofita per donar l’enhorabona per l’impuls durant tot aquests temps.

Sense més intervencions, es dona per acabada la sessió.


