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

Núm. de sessió: 23
Caràcter: sessió ordinària
Dia: 09/02/2021
Horari: de 18:30h a 19:32h

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 ERC-MES-AM vocal
Grup Municipal de Ciutadans vocal
Fundació Vicente Ferrer vocal
Fundació Pau i Solidaritat vocal
As. De Mediadors culturals africans “Vine amb mi” vocal
Centre de Normalització Lingüística – Maresme assistent
Fundació Grup Tercer Món Mataró vocal
Centro Cultural Mezjud Yunus vocal
Fundació Campaner assistent 
As. d’Amics de l’Escola Pia de Senegal vocal
VOLS – Voluntariat Solidari assistent
Moviment Educatiu del Maresme assistent
Fundació El Maresme pro persones amb disminució psíquica vocal
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró vocal i assistent 
Coral Primavera per la Pau vocal
As. Amics de la República Dominicana per al desenvolupament dels pobles assistent 
As. Humanitaria Alivia por la Dignidad y la Vida vocal
Secretària del Consell Municipal per la Solidaritat i la Ciutadania Global

vocal
Alumna en pràctiques vocal

També hi assisteixen: 
Servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadana Cap  de
Servei

S’excusen: 
As. d’Amics del Bisbe Godayol vocal
Càritas Interparroquial Mataró vocal
ONG Àfricat vocal

No assisteixen:
Col·lectiu de Teatre EPMA de Mataró vocal
Unió General de Treballadors-Maresme (UGT) vocal
Grup Municipal ECPM-ECG vocal



Grup Municipal JUNTS PER MATARÓ vocal
As. Ciudadanos de Ley Milo y Amigos de Catalunya en España vocal
As. Promoció Negoci Empresa Mataró vocal
As. Acció Solidària i Logística vocal
As. Club Jama Kafo vocal
As. Cultural Llibre Viu vocal
As. d’Ajut Social i Cultural al Senegal vocal
As. Jaume Pineda vocal
As. Oudiodial per l’Ajuda Social Mútua vocal
Haribala- As. per la col·laboració i el desenvolupament del 3er Món vocal
As. Planeta vocal
AV. De Mataró Centre vocal
Comunidad Islàmica de Mataró Alouahda vocal
Creu Roja vocal
Salesians Sant Jordi vocal

Ordre del dia 

1. Aprovació, si s’escau, de la sessió del dia 17 de novembre de 2020. 

2. Proposta de creació de comissions de treball i continguts.

3. Maig Intercultural 2021.

4. Convocatòria de Subvencions per a entitats C07/21 d’Accions d’Educació per a la
Ciutadania Global.

5. Precs i preguntes.

Acords i compromisos:

1. S’aprova l’acta de la sessió del dia 17 de novembre de 2020. 
2. La Secretària del Consell exposa la proposta de creació de dues comissions de

treball  dins el  Consell  per  la  Solidaritat  i  la  Ciutadania  Global,  que seran:  la
comissió  de  Cooperació  i  la  comissió  d’Educació  per  la  Ciutadania  Global.
S’acorda que s’enviaran algunes propostes de línies de treball que pot tenir cada
comissió per a que les entitats escullin en un formulari que també s’enviarà en
quines es volen centrar i de quina comissió volen formar part. 

3. La Secretària del Consell explica el tema central del Maig Intercultural del 2021
serà  el  de  “feminismes  i  interculturalitat”  i  convida  les  entitats  a  proposar
activitats per incloure-les dins del programa. 

6. La Cap del Servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadana exposa que està previst que a
principis de març s’obri la Convocatòria de Subvencions per a entitats C07/21
d’Accions d’Educació per a la Ciutadania Global i convida les entitats que pensin
projectes per poder-s’hi presentar.

7. Al punt de precs i preguntes es generen vàries  intervencions: 
a. En  primer  lloc,  la  representant  del  Moviment  Educatiu  del  Maresme

proposa  incloure  una  activitat  pel  Maig  Intercultural:  el  visionat  de  la
pel·lícula  Adú  en  el  teatre  Monumental. Des  del  Servei  d’igualtat  i
Diversitat Ciutadana acullen positivament la proposta, però es comenta
que tenint en compte que l’objectiu del maig intercultural és visibilitzar la



riquesa cultural de Mataró, aquesta pel·lícula pot encaixar millor en algun
altre  programa  que  es  faci  al  llarg  de  l’any,  com  per  exemple  en  la
celebració del dia Internacional dels Drets Humans.  

b. La representant de “Vine amb mi” demana que a part de fer sensibilització
sobre els Drets Humans a la ciutadania, des de la primera atenció a la
població  migrada a les OFIAC (primer contacte amb l’Administració)  es
pugui  facilitar  la  mediació  intercultural  en  els  tres  principals  idiomes
estrangers de la ciutat. La cap del Servei dona resposta, i explica que per
un  tema  de  recursos  disponibles  és  complicada  la  contractació  de
personal que puguin atendre amb les diferents llengües durant tot l’horari
d’atenció ciutadana,  però que s’estan buscant  propostes alternatives a
aquest fet i proposa crear una taula de treball per poder-les estudiar. 

c. El representant de PSC mostra el seu acord amb la creació de comissions
diferenciades i sol·licita fer reunions presencials en la mesura que sigui
possible i quan més aviat millor. Per part de la presidenta i l’equip tècnic
es  comenta  que  s’aniran  adaptant  les  reunions  en  funció  de  les
restriccions que es proposin per fer front a la covid19. 

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 19:32h. 


