
ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I 
SOLIDARITAT 
 
Acta: núm. 3/2018 
Data:  5 de juny de 2018 
Hora: 19 hores 
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
 
Assistents:  

 
Jordi Sala, Fundació Kassumay  
Carme Mangues, Fundació Kassumay 
Hianmary Maduro Jerez, Associació Compassió i Vida 
Judith Moreno, Associació Compassió i Vida 
Felipe Menchón, Ensenyament Solidari 
Joan Caba, Ensenyament Solidari 
Montserrat Gibert, Fundació Vicente Ferrer 
Amor del Álamo Margalef, Fundació Vicente Ferrer 
Joan de Lara, CCAR 
Francesc Garreta, Fundació Juan Ciudad - Parc Sanitari Sant Joan de Deu 
José A, Iniesta, Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris 
Núria Pelay, Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris 
Laura Espinoza, Grup de Suport al Colectivo de Mujeres de Matagalpa 
Jorge Romero, Gent de Sant Boi-CUP-PA 
Anna Escudé, DESOS, Opció Solidària 
Carme Alcalde, Associació d'Amistat San Miguelito Sant Boi – Cooperacció 
Ligia Torres, Associació d'Amistat San Miguelito Sant Boi 

 Josep Ma. Cuscó, AMIZADE 
 Miguel Robles, Fundació Pau i Solidaritat 

Raquel Villalobos, tècnica municipal 
Maria Serrano, tècnica del FCCD 
Manuel J. Pérez, tècnic municipal 
Alba Martínez Vélez, Tinenta d'Alcalde de Ciutat Educadora, Cooperació, Solidaritat i 

 Pau 
 

0. La Presidenta del Consell, Alba Martínez Vélez, explica que és la primera convocatòria 
organitzada amb el nou funcionament del CMCS, amb el Grup Motor.  Explica que el rol del 
grup motor serà fer d’enllaç entre les entitats i la presidència del CMCS. En aquesta ocasió, 
l’ordre del dia ha estat signat per la presidència i una de les persones que conforma el grup 
motor. Hianmary Maduro de l’Associació Compassió i Vida ha comunicat la seva baixa d’aquest 
grup motor per motius personals i l’Anna Anna Escudé, DESOS Opció Solidaria que era la 
següent candidatata al Grup Motor, entrarà a formar-ne part, juntament amb la Carme Alcalde i 
la Carme Mangues. 
 
Una altra de les novetats al CMCS deriva del treball amb l’àrea de Participació com a espai 
pilot. Com a consell sectorial, es vol que qualsevol ciutadà o ciutadana hi pugui participar. Les 
persones que en el seu dia van nomenar un/a representant continuen sent membres, però hi 
pot assistir qualsevol persona de Sant Boi. 
 
1. Aprovació de les actes de les reunions del Consell dels dies 5 de març (ordinària) i 3 

d'abril (extraordinària)  
 
S’aproven les actes dels dies 5 de març i 3 d’abril 
 
2. Valoració de Sant Jordi Solidari i Festa del Comerç Just 2018 
 



Sant Jordi Solidari: Carme Alcalde explica que han participat 9 entitats de Cooperació i 
Solidaritat, es van vendre totes les roses i es van aconseguir uns beneficis de 92,90 € per a 
cadascuna de les 9 entitats. Es comenta que la carpa d’aquest any era més petita, a nivell 
interior no es podia ni posar la cadira. Es demana que sigui una mica més ampla. 
 
Demana que la distribució dels espais es faci d’una altra manera: per exemple, amb una rotació 
de posicions anuals. Abans s’havia fet (fins i tot s’havia fet un sorteig), però la proposta és que 
cada any canviïn de lloc les entitats. 
 
Totes les entitats es van adaptar a l’espai que hi havia, però en el conflicte que es va generar 
per l’espai s’ha de tenir en compte que no hi hagi un greuge comparatiu amb la resta d’entitats. 
 
Pel que fa al muntatge de roses, cal procurar que cada entitat garanteixi que hi ha un parell de 
persones a les 8 del matí. Si no, recau tot el pes en l’Associació Compassió i Vida.  
 
Montse Gibert de la Fundació Vicente Ferrer, la Montse demana que s’ocupi més espai de la 
plaça. 
 
Manuel J. Pérez explica que no hi ha la possibilitat de distribuir els espais de cooperació com 
vulguem a la plaça. Cal adaptar-se a les altres iniciatives amb presència a la plaça. Es valora 
positivament la fórmula del sorteig i la rotació a partir d’aleshores. 
 
Festa del Comerç Just: Manuel J. Pérez comenta que aquest any ha estat bastant similar a les 
d’edicions anteriors. La carpa era més gran perquè tenim més espai, i les activitats, tallers, el 
carrusel sostenible... van contribuir a animar la festa. El taller de cuina de MenjaSalutSantBoi i 
es tornarà a fer pel Barrejant. L’espectacle de circ, Els exploradors de l’aigua, apel·lava al dret 
a l’aigua. L’espectacle va funcionar molt bé i hi havia força gent. 
 
Carme Alcalde exposa les dades positives de les vendes. Es va encertar a comprar moltes 
xocolates, infusions, cafè, galetes... Aquest any els beneficis surten a 31€ per entitat (gairebé 
triplica els de l’any passat, 12€). 
 
Des de Kassumay es comenta que com a entitat no els va anar massa bé. Hi va haver força 
espai per presentar bé els productes. Es considera que la ubicació no és gaire adequada i se 
suggereix situar la carpa a l’altre costat, més a tocar del Mercat.  
 
Manuel J. Pérez explica que hi ha un problema ja que cal fer forats per clavar la carpa a terra.  
 
Alba Martínez comenta que es podria valorar posar la carpa que s’utilitzava quan la Festa es 
feia al mercat de la Muntanyeta. 
 
Des de Kassumay consideren que la Muntanyeta era un lloc molt bo. Hi ha debat entre la 
Muntanyeta i la plaça Catalunya. 
 
Joan Caba, d’Ensenyament Solidari considera que les entitats podrien treballar també en la 
difusió de l’activitat i que es podrien organitzar activitats prèvies, i aconseguir arribar a més 
públic. L’Alba Martínez apunta que es podrien escalfar motors durant la setmana prèvia amb 
una xerrada, una pel·lícula... En general, es valora positivament. 
 
3. Presentació de l'informe d'avaluació del projecte de cooperació de la Fundació Josep 

Comaposada - Sindicalistes Solidaris "Programa de formació Treball Digne per a tots 
i totes. Marroc 2016-2019 (Fase-2/2017-2018)". 

 



Alba Martínez explica que és una acció que s’emmarca en l’estratègia del Pla Director de 
Cooperació al Desenvolupament 2017 – 2020 i que es va decidir que participessin Hianmary 
Maduro i Carme Alcalde. Totes dues presenten l’informe d’avaluació (annex 1 de l’acta), a partir 
del viatge que es va fer del 12 al 15 d’abril i en el vam participar regidores i regidors i tècnics i 
tècniques d’altres ajuntaments que col·laboren amb el projecte. Comenten que fan una 
valoració positiva d’aquesta iniciativa d’avaluació participativa. El projecte de Sindicalistes 
Solidaris és difícil de comunicar i visibilitzar per les seves pròpies característiques i el fet 
d’haver pogut conèixer-lo de primera mà permet entendre que és un projecte d’èxit. 
 
Núria Pelay, de la Fundació Josep Comaposada, agraeix la participació de la delegació 
santboiana i exposa la dificultat de comunicar la feina que fan i, en un país molt centralitzat com 
és el Marroc, defensa l’aposta per situar la seu a Tetuan i per l’Escola itinerant del Treball 
Digne. Subratlla la importància d’incorporar les dones al projecte: ha estat un tema molt 
complicat, però s’ha aconseguit. Pel que fa a les jornades d’avaluació, explica que és una 
tradició de l’organització des que van començar a desenvolupar projectes.  
 
Alba Martínez agraeix la participació de les entitats: era l’única delegació que incorporava 
aquesta visió. Valora positivament l’exercici d’avaluació participativa a terreny, perquè facilita la 
comprensió del context. També agraeix l’oportunitat de poder escoltar els diferents actors que 
s’han beneficiat de la tasca que es fa des de l’Escola, i les seves valoracions. Destaca 
igualment l’alt nivell d’implicació de les persones beneficiàries del projecte. Reitera que aquest 
tipus d’experiències ajuden a comprendre els vincles entre el projecte desenvolupat per 
Sindicalistes Solidaris i la promoció dels Objectius de Desenvolupament Solidari. 
 
Francesc Garreta se sorprèn pel gran nombre de persones participants en el viatge de 
seguiment i avaluació. Valora que els ajuntaments treballin de manera coordinada i solidària i 
apunta que la Diputació hauria de poder jugar aquest paper però que li genera dubtes que es 
destini aquest volum de recursos a l’avaluació. 
 
Núria Pelay exposa que des de Sindicalistes Solidaris també s’ho van plantejar. Explica que 
això es fa cada 5 o 6 anys (l’últim cop va ser el 2011). Es va optar per fer-ho al final de la 
segona fase del projecte. I es volia que els diferents ajuntaments finançadors del projecte hi 
poguessin accedir. Si en lloc de ser al Marroc el projecte hagués estat a Colòmbia, potser 
hagués calgut buscar altres vies. 
 
Manuel J. Pérez considera que la intervenció d’en Francesc Garreta és pertinent però recorda 
que no s’havia anat a terreny des del 2011 i valora positivament els efectes que genera que els 
diferents ajuntaments i delegacions viatgin conjuntament. Es generen sinèrgies i s’enforteix la 
xarxa. A més, el viatge també es va fer coincidir per visitar un projecte del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament al Marroc. Igualment, agraeix la implicació de les dues entitats 
de Sant Boi. 
 
Montse Gibert afegeix que caldria també valorar les actituds amb què la gent participa en 
aquest tipus de viatges. Diu que el fet de veure els projectes a terreny permet tenir més 
consciència de les necessitats existents. 
 
Francesc Garreta posa en relleu que l’administració no ha de substituir la confiança entre 
entitats i contraparts, sense deixar de banda una tasca de fiscalització rigorosa. El que es 
qüestiona són les delegacions tan grans dels equips tècnics dels ajuntaments. 
 
Núria Pelay defensa que l’esperit de cooperació ha d’anar més enllà de la subvenció. No es 
tracta tant de facilitar la fiscalització dels recursos, sinó de donar eines i recursos que 



enforteixin la defensa dels projectes que es duen a terme i la sensibilització de cara a la 
ciutadania. 

 
 
4. Informació sobre properes activitats: Dia Mundial de les Persones Refugiades; Dia 

Internacional de la Pau i Barrejant. 
 
Dia Mundial de les Persones Refugiades: Raquel Villalobos explica que enguany tot gira entorn 
a què es deixa quan cal fugir, visualitzar amb maletes. El gruix del DMPR són les activitats que 
es desenvolupen a les escoles. Joan de Lara, de la CCAR, ha dut a terme els tallers previs. Els 
continguts s’han articulat al voltant de 4 històries de vida, referents a diferents col·lectius de 
persones refugiades: rohingyes, sirianes, salvadorenques i somalis. 
 
S’exposa el calendari previst per a la jornada del 20 de juny (a les 19.30 es presentarà l’informe 
anual de CEAR). També es mostren els materials educatius que s’han entregat a les escoles. 
 
Joan de Lara explica que els tallers fins ara han funcionat força bé. També comenta que hi 
haurà una exposició al Museu organitzada per CCAR, del 15 de juny al 15 de juliol. 
 
Raquel presenta també altres activitats que es faran al voltant del DMPR: l’espectacle Les 

receptes del refugiclown (16 de juny) i la presentació del documental Los muros del agua i del  
llibre Petjades d’aigua i sal (21 de juny). 
 
Dia Internacional de la Pau: Manuel J. Pérez explica el programa previst. Hi haurà una taula 
rodona, com en altres edicions. Aquest any serà sobre l’impacte dels conflictes armats en la 
infància. Hi participaran el Chema Caballero i la Rosa Ortiz. 
 
També està programat l’espectacle “Maleides les guerres (i aquells qui les van fer)” 
 

 De l’1 al 25 de setembre es podrà veure l’exposició fotogràfica Hègira, del Quim Vila. 
 
Barrejant: L’eix temàtic d’engunay serà “La igualtat” Tenint en compte la valoració de l’any 
passat, s’ha pensat canviar el format de les activitats que habitualment es fan a l’Olivera. S’ha 
buscat una nova fórmula. Es planteja que el Barrejant comenci dimecres dia 3 d’octubre amb 
una pel·lícula, i dijous amb una taula rodona. 
 
Els ponents seran defensors i defensores de drets humans que participen al projecte Ciutats 
Defensores dels Drets Humans. En l’activitat de dimecres participarà l’Spitou Mendy, i en la de 
dijous la Janahuy Paredes i la Margarita Pineda. 
 
Ensenyament Solidari mantindrà l’activitat de dissabte. 
 
L’Alba demana que si hi ha propostes artístiques, ens les facin arribar. 
 
L’espai de la plaça es mantindrà amb una distribució similar a la de l’any passat. 
 
4.  Torn obert de paraules 
 
Informació sobre la situació a Nicaragua:  Alba Martínez comenta l’informe que s’ha fet arribar 
prèviament sobre la situació a Nicaragua, un país amb molts vincles amb la cooperació 
santboiana. S’obre un diàleg sobre la pertinència d’impulsar alguna acció. 
 



Carme Alcalde explica que, segons la informació que els arriba, la situació s’ha complicat molt. 
La Fundación del Río no poden fer funcionar la ràdio, perquè quan van esclatar les protestes 
se’ls va espatllar una peça i ara els és impossible arribar a Managua. Hi ha molt neguit, també 
perquè no es veu una sortida.. 
 
Diverses intervencions diuen que les notícies que arriben són contradictòries i que hi ha 
problemes d’abastiment perquè és molt difícil el transport en carretera. 
 
Laura Espinoza, Grup de Suport al Colectivo de Mujeres de Matagalpa i del moviment feminista 
de Nicaragua, demana la internacionalització del conflicte. Critica que s’estan carregant els 
universitaris. Avui mateix han assassinat un jove de 14 anys. S’està assassinant a la població 
civil. La revolució que moltes persones van defensar als 80, i en la qual ella va créixer, ja no 
existeix. Daniel Ortega va pactar amb l’ultradreta i amb l’església catòlica, i ha començat a 
actuar de manera dèspota amb la població nicaragüenca. El model de Daniel Ortega és 
capitalista, autoritari, i les eleccions del 2016 van ser un frau. S’ha prohibit la reelecció de 
partits polítics. És un conflicte que ha anat escalant, i la gota que va fer vessar el got va ser 
l’incendi de la Reserva Indio Maíz del qual no hi ha hagut ressò mediàtic. A dia d’avui, hi ha 
hagut 127 joves universitaris assassinats. Demana que cal que arribi l’ajuda internacional, i que 
hi hagi un pronunciament des de Sant Boi. Que hi hagi un posicionament des del Ple. Denuncia 
que les alcaldies sandinistes (en realitat, orteguistes) estan sent còmplices del que està 
passant a Nicaragua. 
 
Des d’Ensenyament Solidari s’informa que el viatge a l’estiu d’aquest any no el faran. Els 
arriben informacions molt contradictòries. Si la situació es normalitza hi aniran més tard. 
 
Laura Espinoza explica que s’està organitzant una gira internacional de la Caravana 
Informativa per la Solidaritat Internacional, per denunciar el que està passant a Nicaragua. 
Vindran universitàries (es nomenen les dones que han confirmat la participació). Estaran per tot 
Espanya del 14 al 24 de juny. 
 
Es demana si l’ajuntament ha pogut parlar amb l’alcaldia de San Miguelito i se li respon que no. 
 
Alba Martínez recull que és un tema molt controvertit i que això s’ha reflectit en la celebració del 
20è aniversari de l’Associació d’Amistat San Miguelito – Sant Boi. 
 
Felicitació a DESOS: Avui surt a El Periódico una notícia sobre el premi que ha rebut DESOS 
de l’Obra Social de La Caixa pel projecte al `Parc Agrari  
https://www.elperiodico.com/es/sant-boi/20180419/desos-opcion-solidaria-premiada-por-la-
obra-social-la-caixa-6768605 
 
Llei de transparència: Raquel Villalobos explica que la Llei 29/2014 sobre transparència afecta 
la relació entre entitats i ajuntament pel que fa als grups d’interès. Les associacions estan 
considerades com a tals. Els grups d’interès que es vulguin relacionar amb l’ajuntament han de 
registrar-se al registre de grups d’interès que ha creat la Generalitat, perquè són susceptibles 
d’influir a l’ajuntament. L’agenda de regidors i regidores ha de ser pública. El registre és molt 
senzill, es pot fer a través d’Internet però cal el certificat digital. 
 
L’Ajuntament s’ofereix per ajudar i acompanyar les entitats que necessitin obtenir el certificat 
digital. El 20 de juny hi haurà una convocatòria a les 19h a l’Olivera per facilitar aquest ajut. 
 
Situació a Relacions Internacional de la Diputació de Barcelona:  Alba Martínez trasllada la 
informació de què disposa sobre les acusacions de malversació de fons en temes de 
cooperació. És un tema que prové del mandat anterior. Hi ha dues persones que ja tenen un 
procés judicial iniciat des del 2015. Ara s’ha reactivat perquè es tem que les males pràctiques 



puguin repetir-se. Hi ha secret de sumari. Però s’insisteix que no és una qüestió que hagi sorgit 
ara, i que deriva d’una aposta del mandat anterior d’implicar les empreses en la cooperació. 
 
Manuel J. Pérez recorda que, a nivell intern, el personal de la Diputació va denunciar aquest 
fet, i que això va situar les persones denunciants en una posició molt difícil. Els nous càrrecs 
arrosseguen les conseqüències del mandat anterior. 
 
Moció sobre Palestina: Jorge Romero, Gent de Sant Boi-CUP-PA explica que s’ha proposat 
una moció al ple amb motiu del que està passant a Palestina. El pretext ha estat el que va 
passar el 14 de maig, quan EEUU va traslladar l’ambaixada a Jersualem. Hi ha va haver mig 
centenar de morts en un dia. Més enllà de denunciar la situació, es voldria fer una actuació 
proactiva que visibilitzés les iniciatives de pau entre les comunitats israeliana i palestina. 
 
Activitats de la Fundació Juan Ciudad - Parc Sanitari Sant Joan de Déu: Francesc Garreta 
explica les activitats que es faran als jardins del recinte del Parc Sanitari (Torrents d'Art, el 
programa d'art i comunitat del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, junt amb el servei de 
musicoterapeutes, el divendres dia 15 de juny de 2018) 
 
Comiat Raquel Villalobos: La tècnica de Cooperació, Solidaritat i Pau, Raquel Villalobos, que 
està substituint la baixa de Clara Sopeña, comunica al Consell que deixarà l’Ajuntament en eles 
pròxims dies, abans de la data prevista inicialment, ja que comença a treballar a Oxfam 
Intermón. 
 



 

ANNEX 1 

Informe del viatge a terreny per participar de les jornades 
d'avaluació del projecte de cooperació  

“Escola de Treball digne per a tots i totes”. Marroc 2016 – 2019” 
(Fase 2/ 2017-2018) 

Del 12 al 14 abril 2018 
 

Dirigit al Consell de Cooperació, Solidaritat i Pau de  
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 

 
A l'abril d'aquest any s'ha dut a terme el primer viatge de seguiment a un projecte de 
cooperació. Aquest exercici forma part d'una de les accions estratègiques a desenvolupar en el 
marc del Pla Director de Cooperació per al desenvolupament (2017-2020) aprovat pel ple 
municipal del 2017.  
 
D’acord amb aquest Pla d'avaluació de projectes de cooperació es tractaria d'organitzar un 
viatge cada any amb la finalitat de conèixer de primera mà els projectes amb els quals 
l'Ajuntament de Sant Boi col·labora econòmicament, ja sigui mitjançant la convocatòria anual 
de subvencions o de la cooperació directa de l’Ajuntament.  
 
El projecte triat per l'Ajuntament per aquest any ha estat l'escola de treball digne creada l'any 
2015 a la ciutat de Tetuán per la Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes solidaris, i que és 
l'organisme vinculat a la UGT de Catalunya encarregat de gestionar la cooperació.  
 
El treball digne i el creixement econòmic és l'objectiu de desenvolupament sostenible número 8 
del Programa de les Nacions unides per al Desenvolupament i que té com a fi promoure el 
creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiu i el treball 
digne per a tots.  
 
El començar a efectuar avaluacions regulars in situ als diferents projectes de cooperació no 
busca sinó millorar la qualitat de la cooperació que es fa des de les entitats i des del propi 
Ajuntament i amb l'ànim de conèixer i aprendre bones practiques que enriqueixin a totes les 
entitats que formen part del Consell municipal de Cooperació, Solidaritat i Pau.  
 
Participants:  
 
A la trobada d’avaluació han estat delegacions de 7 Ajuntaments i una del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental  
 
-Ajuntament del Prat de Llobregat: dos representants: Una Regidora i una Tècnica.  
-Ajuntament de Viladecans: Dos representants: Una Regidora i una Tècnica.  
-Ajuntament de Gavà: Dos representants: 1er Tinent d’alcalde i regidor, i 1 Tècnic.  
-Ajuntament de Terrassa: Dos representants: Un Regidor i un Tècnic.  
-Ajuntament de Sabadell: Un representant : Cap de servei.  
-Ajuntament d’Esplugues de Llobregat: Dos representants : Una Regidora i una Tècnica.  
-Consell Comarcal del Vallès Oriental: Dos representants: Consellera comarcal i una Tècnica.  
-Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: 5ena Tinent d’alcalde i Regidora de l’àrea de Educació, 
Convivència i Solidaritat - Alba Martínez Vélez;Tècnic – Cap de la Unitat de Cooperació, 
Solidaritat i Pau de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Manuel J. Pérez Galé; Associació 
d’Amistat San Miguelito-Sant Boi - Carme Alcalde Casalta; Associació Compassió i Vida - 
Hianmary Maduro J.  



-Delegació de Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes solidaris: Director del projecte: 
Francisco Neira León; Delegada al Vallès Oriental: Montse González; Tècnica: Nuria Pelay 
Bargalló.  
 
Cal dir que la participació de les representants d'aquestes dues entitats de Sant Boi, és part de 
l'acció estratègica “Pla d'avaluació” emmarcada en el Pla Director de Cooperació per al 
desenvolupament (2017-2020). 
 
Segons els criteris establerts per l’Ajuntament, en el Pla d'avaluació de projectes de 
cooperació, podrien participar les entitats membres del Consell municipal de Cooperació, Pau i 
Solidaritat. Les persones interessades a participar d’aquest pla podien presentar la seva 
candidatura a l'Ajuntament de Sant Boi i l'Ajuntament decidiria la persona membre d'una entitat 
del Consell que participaria. En aquesta oportunitat es van presentar dues candidatures i 
ambdues han estat triades per participar ja que es tractava d'un viatge proper i de baix cost.  
 
Programa:  
 
L’entitat amfitriona en coordinació amb la seva contrapart, han estat els encarregats 
d'organitzar l'agenda de la visita, planificar les jornades d'avaluació, les entrevistes amb els 
diferents actors del projecte (beneficiaris, formadors i contrapart), i organitzar tots els aspectes 
logístics que es van derivar tals com els desplaçaments interns, l'allotjament i el servei de 
traducció  
 
Dijous 12/04/2018  
 
07:35 Arribada a l’aeroport de Tànger.  
07:50 Trasllat a Tetuan.  
09:15 Arribada a l’hotel.  
09:45 Esmorzar.  
11:00 Visita a la Escola de Treball digne y reunió amb l’equip que la dirigeix:  
-Coordinador pedagògic.  
-Directora.  
-Administrativa.  
14:00 Dinar.  
16:00 Visita a la Cambra de Comerç.  
Resta de la tarda lliure.  
20:00 Sopar.  
 
Divendres 13/04/18  
 
09:15 Inauguració de las jornades d’avaluació.  
Intervencions de: Mohamed el Garbi (FSD), Barkouki Hamid (CDT)/Anna Martin (El Prat), 
Adrián Sánchez (Terrassa), Nuria Pelay (Sindicalistes Solidaris).  
11:00 Pausa.  
11:20 Presentació de l’ordre de treball i inici dels tallers.  
11:45 Trobada amb formadors.  
12:30 Trobada amb joves (homes i dones beneficiaris).  
13:45 Trobada amb dones beneficiaries.  
14:00 Dinar.  
16:00 Trobada amb membre de l’executiva de la CDT.  
17:00 Trobada amb membre de l’executiva de la FSD.  
Resta de la tarda lliure.  
21.00 Sopar.  
 
Dissabte 14/04/18  
 
09:15 Inauguració del seminari: Administracions publiques i treball digne.  
09:30 Ponèncias: Amouri Abdlmajid (CDT), Mohamed El Wassimi (FSD), Said Chafiq (CCIST), 
Alba Martínez Vélez (Sant Boi), Miquel Ángel Díaz (Gavà), Paco Neira 
“moderador”(Sindicalistes Solidaris).  



12:00 Debat i cloenda.  
14:00 Café/ Break.  
15:30 Trasllat a Tánger.  
17:00 Arribada a l’hotel.  
17:30 Tarda lliure.  
21:00 Sopar.  
 
Diumenge 15/04/18  
 
08:30 Esmorzar.  
09:30 Sortida a l’aeroport de Tánger 
 
Valoració – Avaluació: 
 
Segons els criteris per a l'avaluació dels projectes de cooperació establerts per l'Ajuntament, 
les persones que participessin havien de participar de les activitats programades a l’agenda, 
elaborar una memòria de la visita i presentar en el Consell municipal de cooperació i solidaritat 
l'avaluació del projecte tenint en compte els criteris de pertinència, eficiència, eficàcia, impacte i 
viabilitat.  
 
Com tots aquests conceptes estan directament relacionats als resultats obtinguts, es presenten 
les següents estadístiques globals, facilitades per la fundació Josep Comaposada-Sindicalistes 
Solidaris.  
 
S’han dut a terme:  
 
47 Cursos de formació.  
2 seminaris  
1 Trobada d’avaluació.  
 
Nombre total de participants: 1358 persones.  
Nombre total de participants dones: 631  
Nombre total de participants homes: 727  
 
Percentatge de participació:  
Percentatge dones: 46,47%  
Percentatge homes: 53,53%  
 
Així mateix se'ns ha presentat una memòria fotogràfica de les formacions realitzades:  
 
-Formació de formadors.  
-Objectius del Treball digne.  
-Representativitat sindical i Treball digne.  
-Negociació col·lectiva i treball digne.  
-Treball digne i diàleg social.  
-Igualtat: Drets i aplicació.  
-Técniques de comunicació escrita i oral.  
-Treball digne i condicions de treball.  
-Seminaris.  
 
Tot aquest procés de formació es desenvolupa a partir de dos eixos que són d'una banda 
l'escola pel treball Digne situada a la seu de la Oficina Tècnica de Cooperació, i per un altre, 
l'escola itinerant per al treball digne que serveix per portar la formació a la resta del país.  
 
L'oficina tècnica de cooperació fundada l'any 2015 els facilita la coordinació entre els actors de 
la cooperació i un canal de contacte directe entre l'entitat i la seva contrapart.  
 
L'escola en paraules del seu coordinador, s'obre per a tothom i per reagrupar als treballadors 
sense diferències.  



 
Pertinença  
 
En la matriu de planificació del projecte s'observa l'objectiu específic que és Implementar el 
programa de formació i difusió “Treball digne per a tots i totas” al Marroc, com a element 
fonamental per al desenvolupament humà.  
 
Aquest objectiu sorgeix de les necessitats detectades per la fundació Josep Comaposada - 
Sindicalistes solidaris, que porta desenvolupant activitats de cooperació a aquest país des de fa 
ja uns quants anys.  
 
Per la qual cosa, com a resposta a necessitats detectades en avaluacions anteriors i sessions 
participatives amb la seva contrapart van concloure que era prioritari:  
 
-Augmentar les capacitats i coneixements dels joves capdavanters en matèria de comunicació, 
drets i deures del codi de treball del Marroc.  
-Difondre i consolidar els coneixements de la població treballadora respecte a l'existència del 
codi de treball, deures i drets.  
 
Per tant, segons l'exposat, s'entén que l'acció duta a terme a través dels cursos de formació i 
seminaris es correspon a les necessitats detectades.  
 
Eficiència 
 
L'eficiència guarda relació amb la combinació òptima dels recursos tècnics, financers, i humans 
per obtenir els resultats.  
 
Les activitats reflectides en la matriu de planificació del projecte que es valora són:  
 

• La impartició de cursos de formació a Tetuan i en diverses regions del Marroc. 
• Realització de seminaris de Treball digne.  
• Difusió de treball digne als centres de treball i el carrer (després dels processos 

formatius, a través de material de sensibilització com a tríptics i cartells).  
• Avaluació del segon any del programa.  

 
Cadascuna d'aquestes activitats comptava amb una programació dels recursos necessaris, tant 
humans, com a materials i financers, amb un pressupost desagregat per activitat. Aquesta 
planificació, s'entén, ajuda a optimitzar els recursos i usar-los eficientment.  
 
Eficàcia 
 
L'eficàcia valora el període temporal per a la consecució de l'objectiu específic.  
 
En aquesta segona fase del projecte, que començava al maig de 2017 i acabava a l'abril de 
2018, s'ha llançat el resultat de 1358 participants. D'aquests 630 són dones i 727 són homes. 
 
Cal esmentar que la coordinació ha buscat adaptar els dies i l'horari de les formacions a la 
possibilitat d'assistència dels interessats, així se'ns ha presentat durant les jornades 
d'avaluació, donant a conèixer que és comú que puguin ser els dies dissabtes i diumenges.  
 
Aquesta adaptació de segur ha influït directament a augmentar el nombre de participants, i a 
aconseguir el percentatge de participació que és d'un 53, 33% en el cas dels homes i d'un 
46,47% de dones.  
 
Impacte 
 
L'impacte té a veure amb els efectes de la intervenció plantejada en la comunitat.  
 
La matriu de planificació es proposava com a resultats que els sindicats i organitzacions socials 
comptessin amb 1000 treballadors i treballadores, 50/35% mínim de joves i dones, formats en 



materia de Treball digne, que els permetés potenciar les seves capacitats d'interlocució en la 
necessitat d'avançar en les condicions del treball digne en tot el país.  
 
Els resultats assenyalats en les jornades d'avaluació han estat : 
 
-Nombre total de participants: 1358 persones 
-Nombre total de participants dones: 631 
-Nombre total de participants homes: 727 
-Percentatge de participació: Dones: 46,47% ;Homes: 53,53%  
 
Es pot observar que els resultats aconseguits mostren un efecte fins i tot major a l'expectativa 
plantejada a la planificació.  
 
Viabilitat 
  
La viabilitat pot ser concebuda com la capacitat de permanència en el temps dels efectes 
positius provocats per un projecte de desenvolupament.  
 
Respecte als recursos necessaris per al manteniment de les activitats, en la formulació del 
projecte la Fundació expressa el seu ferm compromís que quan finalitzin els tres anys que dura 
el programa de formació “Treball digne per a tots i totes” i acabi el finançament extern, es 
buscaran els recursos i mecanismes que garanteixin la continuïtat. Així mateix formula que les 
infrastructures i equips quedaran sota el control de l'oficina tècnica de cooperació i que els 
seguiran usant per a la finalitat per la qual han estat adquirits.  
 
Es ressalta el fet que el projecte té un caràcter formatiu i sempre que hi ha una formació es 
pretén que els resultats positius aconseguits romanguin en el temps una vegada retirada l'ajuda 
externa.  
 
En conclusió es pot dir que:  
 
És una molt bona pràctica el dur a terme trobades d'avaluació de forma periòdica i programada. 
En aquest particular es tracta d'un projecte de tres anys de durada en el qual es realitza un 
exercici d'avaluació al moment d’acabar cada fase.  
 
Aquest procés d'avaluació inclou tant a l'equip que ha formulat el projecte, com el seu 
contrapart, els seus beneficiaris i els qui els financen. La participació de tots aquests actors 
promou millores en la gestió i a la retroalimentació de tots els que participen.  
 
Amb la visita, s'ha pogut tenir una observació directa d'unes jornades d'avaluació en la qual tots 
els actors aporten el seu punt de vista, i en la qual es generen reflexions que contribueixen a 
créixer en coneixement i aprenentatge. Aquest precisament, era l'objectiu de la participació 
d'entitats, la capitalització del coneixement de bones pràctiques dins de l'àrea de cooperació de 
l'ajuntament, i la seva presentació davant el consell és difondre la pràctica observada de 
manera de transmetre en tant que sigui possible una experiència que pugui enriquir a tots.  
 
Moltes gràcies a l'Equip de l'Àrea de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament per generar 
aquesta oportunitat d’aprenentatge i moltes gràcies a l'entitat amfitriona d'aquest any per fer 
possible que tots puguem créixer mitjançant la seva pràctica avaluativa.  
 
Realizat per:  
 
Carme Alcalde Casalta - Associació d’Amistat San Miguelito-Sant Boi.  
Hianmary Maduro J. - Associació Compassió i Vida. 

 


