
 

 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL PER LA SOLIDARITAT I LA CIUTADANIA 

GLOBAL 

Núm. de sessió: 26 

Caràcter: sessió ordinària 

Dia: 29/11/2021 

Horari: de 18:30h a 20:00h 

 

Hi assisteixen:  

Regidora delegada de Diversitat Ciutadana i Igualtat    Presidenta 

Regidora delegada de Cooperació per al Desenvolupament    Vicepresidenta i vocal 

PSC 

Grup Municipal PSC-CP        assistent  

Grup Municipal ECPM-ECG       vocal 

As. d’Amics de l’Escola Pia de Senegal      vocal 

Ass. Amics de República Dominicana      vocal 

Ass. Amics del Bisbe Godayol       vocal  

Associació Catalana d’Enginyeria sense Fronteres    vocal 

Càritas Interparroquial de Mataró      assistent 

Centre de Normalització Lingüística – Maresme     vocal 

Coral Primavera per la Pau        vocal 

Fundació Campaner        vocal 

Fundació El Maresme pro persones amb disminució psíquica   vocal 

Fundació Privada Grup Tercer Món Mataró     vocal 

Fundació Pau i Solidaritat       assistent 

Fundació Vicente Ferrer       vocal 

Moviment Educatiu del Maresme      vocal 

Secretària del Consell Municipal per la Solidaritat i la Ciutadania Global  vocal 

 

S’excusen:  

Assoc. Humanitària Alivia per la Dignitat i la Vida    vocal 

Associació “Vine amb Mi”       vocal 

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró      vocal 

ONG Àfricat         vocal 

 

No assisteixen: 

Grup Municipal de Ciutadans       vocal 

Grup Municipal JUNTS PER MATARÓ      vocal 

Grup Municipal ERC-MES-AM       vocal 

As. Promoció Negoci Empresa Mataró       vocal 

Unió General de Treballadors       vocal 



 

 

As. Club Jama Kafo        vocal 

As. Jaume Pineda         vocal 

AV. De Mataró Centre        vocal 

Comunidad Islàmica de Mataró Alouahda     vocal 

 

 

Ordre del dia  

1. Aprovació, si s’escau, de la sessió del dia 02 de juny de 2021.  

2. Dia Internacional dels Drets Humans. 

3. Comunicació:  Xarxes Socials i ODS.  

4. Valoració de la 24a Nit de la Solidaritat i propostes per a la 25a Nit de la Solidaritat (juny 
2022).  

5. Maig Intercultural 2022.  

6. Informacions diverses.   

7. Precs i preguntes. 

 

Temes tractats, acords i compromisos:  

La Presidenta del Consell obre la sessió a les 18:39h, donant la benvinguda i agraint l’assistència a 

totes les persones presents. Es dona pas a l’explicació dels punts de l’ordre del dia.  

1. S’aprova l’acte anterior de data 02 de juny de 2021.  

2. La Secretària del Consell presenta l’acte previst en commemoració del Dia Internacional dels 

Drets Humans que se celebrarà el mateix divendres 10 de desembre a les 19h en la Nau Gaudí. 

L’acte comptarà amb les xerrades de dues activistes dels Drets Humans, participants de 

l’edició del 2021 del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, Czarina Musni (Filipines) i 

Luiz Marina Hache (Colòmbia) que es troben presencialment a Catalunya en un programa de 

protecció de defensores. La moderadora serà l’Agnès Garcia, advocada del Col·lectiu Ronda de 

Mataró. Durant l’acte la Lara Sànchez, il·lustradora mataronina, farà una il·lustració sobre la 

temàtica tractada.  

3. La Secretària del Consell també anuncia que aquest acte del dia 10 de desembre servirà com a 

punt de llançament a xarxes socials (Instagram i Facebook) del perfil de Ciutadania Global 

Mataró. Aquestes xarxes socials faran difusió dels àmbits de Cooperació, Drets Humans, 

Acollida, Gent Gran Activa i Memòria Històrica, tots ells del Servei d’Igualtat i Diversitat 

Ciutadana de l’Ajuntament. Aquest canal també ha de servir per a que les entitats puguin 

difondre també els seus missatges i activitats. Es convida als participants a assistir a l’acte i a 

seguir aquest perfil a partir del dia 10 de desembre.  

Aprofitant aquest llançament a xarxes, els apartats afectats de la web de l’Ajuntament de 

Mataró estan sent actualitzats, es convida de nou als participants a navegar per l’apartat de 

Cooperació i Drets Humans (https://www.mataro.cat/ca/temes/cooperacio) per conèixer els 

projectes que es duen a terme i a fer les aportacions que creguin oportunes.  



 

 

La regidora delegada de Cooperació per al Desenvolupament també explica que tot just fa un 

mes es va fer presentació oficial del portal web dels ODS a Mataró 

https://www.mataro.cat/ods que ha de ser una eina divulgativa sobre els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible i la implementació de l’Agenda 2030 a Mataró. Aquesta 

presentació és també la primera acció d’un seguit d’accions comunicatives que s’han treballat 

en un Pla de Comunicació sobre els ODS i també d’aquelles propostes d’accions que puguin 

sorgir per part del Consell, com ja s’havia proposat en reunions pre-pandèmia.  

4. La Secretària del Consell explica i valora la realització de la 24a Nit de la Solidaritat, que es va 

celebrar al voltant del 22 d’octubre, i convida als assistents a fer les seves pròpies valoracions.  

També s’anuncia que de cara al 2022 se celebren 25 anys de la Nit de la Solidaritat i que 

aquest any s’ha de preparar alguna cosa especial. Per aquest motiu es convocarà el grup de 

treball del Consell per a la seva organització i es planteja alguna proposta com fer un 

documental on es recullin els testimonis de comunitats beneficiàries dels projectes de 

cooperació internacional. També es comenta que la data més probable de l’acte de la Nit de la 

Solidaritat serà el 17 de juny de 2022.  

5. També s’explica que com a part implicada, juntament amb altres entitats, hem de convocar 

també grup de treball per l’organització del Maig Intercultural del 2022. Aquest cop, la 

temàtica proposada és la gastronomia.  

6. Informacions diverses:  

a. El Pla de Convivència que es va realitzar amb la col·laboració del Consell entre els anys 

2017 i 2018, té vigència fins l’any 2022, per tant es convocarà les entitats perquè 

participin de la revisió.  

b. El mateix passa amb el Pla Director de Cooperació i Solidaritat, que acaba la seva 

vigència el 2022, any en el que s’haurà de fer la valoració d’aquest pla i el diagnosi i la 

redacció del proper.  

c. La Presidenta del Consell indica que després de la diagnosi que es va fer l’any 2018 

sobre No-discriminació, en el que es feien unes recomanacions que ja es van 

presentar en el seu moment, s’està realitzant per part d’una consultora un estudi per 

tal d’implementar una Oficina de Drets que pugui anar donant resposta a aquestes 

recomanacions.  

d. La Secretària del Consell informa de les formacions per a entitats que realitzarà el Fons 

Català de Cooperació per a entitats que combinin migracions i desenvolupament en 

les que col·laborem des de l’Ajuntament.  

7. Precs i preguntes:  

a. El representant d’Ass. d’Amics de l’Escola Pia, comenta que com a tema de 

convivència opina que el carril bici que ha fet l’ajuntament hauria d’anar acompanyat 

d’un servei de lloguer adaptat a les necessitat. Es recull la proposta i es planteja 

traspassar-la al Servei de Mobilitat i al Consell corresponent, tot i que sembla que ja hi 

estan treballant.  

b. El representant del grup municipal PSC, planteja la necessitat que tenim com a Consell 

de donar-li una empenta a la sensibilització ciutadana en quant a ODS. Al·lega que no 

només és una responsabilitat dels governs estatals i locals, si no també de la societat 

civil assumir la responsabilitat d’assolir-los. El representant de Assoc. Amics de l’Escola 

Pia proposa que no intentem arribar als 17 ODS però si en podem escollir 2 o 3 per fer 



 

 

accions. La Secretària del Consell convida a que les entitats puguin fer propostes per 

treballar de manera conjunta en quant a activitats de sensibilització en aquest sentit i 

s’ofereix a coordinar-les. 

c. Els representant de l’Ass. d’Amics del Bisbe Godayol demana informació sobre la 

tramitació dels projectes de cooperació que estan pendents de rebre aportació 

econòmica per part de l’Ajuntament. Es dona resposta dient que s’estan acabat de 

tramitar totes les aportacions en bloc i que a finals d’any es donarà tota la informació 

oficial.  

d. La representant del Moviment Educatiu del Maresme trasllada en om de la seva 

entitat la preocupació que els genera la pobresa infantil que es troben a les aules 

darrerament, l’estigmatització que se’n deriva i l’augment alarmant de discursos d’odi 

vinculats a determinats partits polítics d’extrema dreta. Es proposa que es pot 

treballar en alguna línea que vagi en aquest sentit, especialment en escoles de 

primària, en el proper conveni que s’ha de signar entre el MEM i l’Ajuntament.  

e. El representant del grup municipal ECPM-ECG pregunta si per lluitar contra 

determinades desigualtats, des de l’Ajuntament es treballa amb comunitats o entitats 

de persones d’altres orígens com el marroquí. Se li contesta que estem en contacte 

amb aquests col·lectius i que hi treballem en diferents projectes, però que és una 

relació que s¡ha de seguir construint i enfortint.  

f. El representant del grup municipal ECPM-ECG fa referència al sistema de plaques 

solars que s’ha instal·lat al CC Pla d’en Boet on s’està desenvolupant la sessió i 

pregunta si s’estan instal·lant en els altres equipaments públics i la representant 

d’Enginyera Sense Fronteres pregunta quina empresa és qui gestiona l’excedent 

d’energia que se genera. Es recull les preguntes i es traslladaran a les persones 

companyes del Servei de Sostenibilitat.  

I sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 19:42h.  

 


