ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I
CONVIVÈNCIA
Núm. de sessió: 22
Caràcter: sessió ordinària
Dia: 17 de novembre de 2020
Horari: de 18:00h a 19:30h
Hi assisteixen:
Regidora delegada Benestar Social i Promoció de la Salut
Regidora delegada de Diversitat Ciutadana i Igualtat
Regidora delegada de Cooperació per al Desenvolupament
Grup Municipal PSC-CP
Grup Municipal ERC-MES-AM
Grup Municipal de Ciutadans
Fundació Vicente Ferrer
As. De Mediadors culturals africans “Vine amb mi”
Càritas Interparroquial Mataró
As. D’Amics del Bisbe Godayol
Col·lectiu de Teatre EPMA de Mataró
ONG Àfricat
Centre de Normalització Lingüística – Maresme
Fundació Grup Tercer Món Mataró
Fundació Campaner
As. d’Amics de l’Escola Pia de Senegal
VOLS – Voluntariat Solidari
Secretària del Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència

Presidenta
assistent
assistent
vocal
vocal
vocal
vocal
vocal
vocal
vocal
vocal
vocal
assistent
vocal
vocal
vocal
assistent
vocal

També hi assisteixen:
Servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadana
Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència/ Oficina de Mediació

Cap de Servei
Cap de Secció

S’excusen:
As. Amics de la República Dominicana per al desenvolupament dels pobles
Unió General de Treballadors-Maresme (UGT)
Fundació El Maresme pro persones amb disminució psíquica

vocal
vocal
vocal

No assisteixen:
Grup Municipal ECPM-ECG
Grup Municipal JUNTS PER MATARÓ
As. Ciudadanos de Ley Milo y Amigos de Catalunya en España
As. Humanitaria Alivia por la Dignidad y la Vida
As. Promoció Negoci Empresa Mataró
As. Acció Solidària i Logística
As. Club Jama Kafo
As. Cultural Llibre Viu
As. d’Ajut Social i Cultural al Senegal
As. Jaume Pineda
As. Oudiodial per l’Ajuda Social Mútua

vocal
vocal
vocal
vocal
vocal
vocal
vocal
vocal
vocal
vocal
vocal
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Haribala- As. per la colLaboració i el desenvolupament del 3er Món
As. Planeta
AV. De Mataró Centre
Centro Cultural Mezjud Yunus
Comunidad Islàmica de Mataró Alouahda
Coral Primavera per la Pau
Creu Roja
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró
Salesians Sant Jordi

vocal
vocal
vocal
vocal
vocal
vocal
vocal
vocal
vocal

Ordre del dia:
1. Situació actual del Consell i propostes de canvi en el seu funcionament.
2. Informació del programa de celebració de la 23a Nit de la Solidaritat.
3. Programa de Mataró Ràdio “Altaveu”.
4. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la reunió:
1. Situació actual del Consell i propostes de canvi en el seu funcionament.
· La presidenta explica els canvis que s’han produït en l’organigrama de l’Ajuntament i que
afecten al Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència.. A nivell tècnic, la Dolors
Fernández s’ha jubilat i l’ha substituït la Sandra Garrusta, que passa també a ser Secretària del
Consell. La presidenta aprofita per agrair la tasca i la implicació de la Dolors Fernández fins ara.
Per altra part, a nivell polític des del mes de juliol, la presidenta del Consell ja no és la regidora
delegada de Cooperació i Desenvolupament , ho és la Sra. Ma José Pérez Carrasco a la que se li
dona la benvinguda i que es presenta. Qui substituirà la presidenta del Consell, per raó d’altres
canvis que s’explicaran, serà la Sra. Marisa Merchán, Regidora delegada de Diversitat
Ciutadana i Igualtat: Polítiques de gènere, Feminismes i LGTBI, a qui la presidenta dona la
paraula desprès d’acomiadar-se del Consell.
· Desprès de fer una ronda de presentacions entre tots els assistents, s’explica que un altre
canvi en l’organigrama del Consistori derivat de les eleccions del 2019 és que els temes de
Convivència han passat a dependre de la Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència. Això
afecta al Consell, ja que la part de Convivència s’han de tractar en el Consell Municipal de
Seguretat, que també ampliarà el seu àmbit d’actuació, per tant la Convivència es separarà del
nostre Consell com havia estat fins al 2012. Aprofitant que aquest fet implica el canvi de nom
en el Consell i que es vol anar un pas més enllà en l’àmbit d’actuació, es proposa que el nom
del Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència passi a ser Consell Municipal per
la Solidaritat i la Ciutadania Global.
· La persona representant de la Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència de l’Ajuntament
de Mataró intervé per insistir en les noves mirades que a partir d’ara se li vol donar a aquests
dos Consells.
· La Regidora delegada de Diversitat Ciutadana i Igualtat, que serà la nova presidenta d’aquest
Consell Municipal per la Solidaritat i la Ciutadania Global, continua explicant el concepte de
Ciutadania Global i l’enfocament de Justícia Global que hi va implícit. Davant d’un món cada
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cop més globalitzat, interconnectat i complex, les polítiques de cooperació i solidaritat han
d’anar més enllà de l’enfocament Nord-Sud. Per generar consciència i actuar sobre les causes
de les desigualtats, es fa necessària una ciutadania crítica, conscient, implicada i amb capacitat
de fer canvis individuals i locals que afectin i transformin a nivell global. Aquest concepte
abraça els àmbits dels drets humans, la pau, la igualtat, la sostenibilitat ambiental, social i
econòmica i la interculturalitat. El marc idoni per treballar-los són els ODS i l’Agenda 2030.
Per ampliar aquesta explicació es fa un visionat d’un petit vídeo presentat per lafede.cat
(Federació d’ONG de Catalunya): https://www.youtube.com/watch?v=xI3PJFmSJJI
· Al no haver-hi propostes en contra, s’acorda que el nom de Consell Municipal per la
Solidaritat i la Ciutadania Global es passi a aprovació pel Ple Municipal que celebrarà al mes de
desembre. A partir d’aleshores, a principis del 2021, es farà una nova convocatòria per
començar a treballar-hi.
2. Informació del programa de celebració de la 23a Nit de la Solidaritat.
· Pren la paraula la tècnica de Cooperació per explicar els actes que es desenvoluparan en el
marc de la 23a edició de la Nit de la Solidaritat, que enguany se celebrarà el 20 de novembre i
que tindrà com a temàtica central “Mataró amb Bòsnia: 25 anys desprès”. Aquest any degut a
la pandèmia de la COVID19, l’acte principal no es durà a terme al Casal de l’Aliança sinó que es
retransmetrà pels diferents canals de Mataró Audiovisual divendres 20 de novembre a les 21h.
En aquest acte, intervindrà la Jasmina Mujezinovic, responsable de la Fundació per la
Democràcia Local de Sarajevo, es farà el passi d’un petit documental realitzat per Clack sobre
els actes de suport a les víctimes de la guerra de Bòsnia que es van dur a terme a Mataró fa 25
anys i hi haurà una taula rodona formada per Manel Vila, Dolors Fernández, Consòl Prados i
Edin Kapic i moderada per en Joan Salicrú.

3. Programa de Mataró Ràdio “Altaveu”
·La tècnica de cooperació, continua explicant que el programa l’Altaveu de Mataró Ràdio, és el
programa que utilitzen les entitats del Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i
Convivència per informar de les activitats que duen a terme, això com per sensibilitzar sobre
els diferents temes del seu àmbit d’actuació. En aquest sentit, fa unes setmanes s’han iniciat
unes noves participacions impulsades per l’Àngel Prats i en Ramón Salicrú, per tractar sobre
Drets Humans i sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
Es recorda als membres del Consell que poden utilitzar aquest canal per fer difusió de les seves
activitats.

4. Precs i preguntes
· El representant del grup municipal ERC-ME-AM, demana informació sobre el percentatge del
pressupost que es destina a projectes de cooperació. Per part de les representants de
l’Ajuntament se li respon amb la evolució que ha patit el percentatge durant els darrers anys
derivada dels diferents contextos i se’l deriva a la pàgina web de l’Ajuntament on està la
informació sobre els projectes als que es va fer aportació al 2019.
· La representant del Consorci de Normalització Lingüística del Maresme demana ampliació de
detalls sobre l’acte de la Nit de la Solidaritat, se li respon sobre la informació que consta en el
programa.
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· La representant de l’As. Vine amb Mi planteja els seus dubtes, atès el canvi de nomenclatura i
de mirada del Consell, respecte a com s’abordaran determinats temes que poden ser d’àmbit
més supramunicipal i dels possibles canvis en funcionament del Consell a partir d’ara. Se li
comenta no hi hauran canvis sobre els àmbits (com la cooperació) que ja es treballava fins ara,
sinó que es tracta d’ampliar i consensuar temàtiques i que molts d’aquests dubtes els haurem
d’anar resolent plegats.

Acords i Compromisos
1. S’acorda que el nom de Consell Municipal per la Solidaritat i la Ciutadania Global es
passi a aprovació pel Ple Municipal que celebrarà al mes de desembre.
2. S’acorda que a principis del 2021 es convocarà el Consell Municipal per la Solidaritat i
la Ciutadania Global en les que es farà proposta de les comissions que haurà de tenir el
consell i dels àmbits d’actuació dels mateixos.

Sense més a tractar, es tanca la sessió a les 19:30h

Laura Seijo Elvira

Sandra Garrusta Ribó

Presidenta del Consell Municipal
de Solidaritat, Cooperació i Convivència

Secretària del Consell Municipal
Solidaritat, Cooperació i Convivència
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