
 
 

ASP/PE/CS/rcc 

 

Pl. Catalunya, 1  | 08750 Molins de Rei  
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat 

 

 
ORDRE DEL DIA 

 CONSELL DE MOLINS DE REI SOLIDARIA  
 
Data  03 de maig de 2017 

 
Lloc Federació Obrera 

 
Hora de 19.00 h a 20.30 h 

 
Assistents 
convidats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents:  

ONG’S i entitats del Consell de Molins de Rei Solid ària:  
Ajut al Poble Cubà (Pere Bergoñòn) 
Amnistia Internacional (Pilar Goula) 
Ass. Comerç Just (Rosa M. Coso) 
Ass. Teranga (Abdulaye Fall) 
Creu Roja (Alfred Solsona) 
Desenv. a l’Àfrica Songtaaba (Rosa M Pubill, Conxita Tarragó) 
Fundació Vicente Ferrer (Judith Herrera) 
L’Agrupa (Gemma Pi) 
Molins de Rei amb el Sàhara (Miquel Rosas) 
Plataforma Molins de Rei Acull 
Solidança – Fandema (Carme Górriz) 
Francisco José Garcia (Regidor no adscrit) 
Júlia Fernández (Iniciativa per Catalunya)  
Josep Raventós  (CUP Molins de Rei)  
 
Ajuntament: 
Gemma Millan (Molins Camina) 
Sílvia Guillén (ERC Molins de Rei)  
Jessica Revestido (Regidora de Cooperació, Solidaritat i Pau) 
Raül Carretero (Cap negociat de Cooperació, Solidaritat i Pau) 
Alba García Illarena (Técnica de Cooperació, Solidaritat i Pau) 
Alba Gomez Lopez (Técnica de Cooperació, Solidaritat i Pau) 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. Presentació de la proposta envers la convocatòria de subvencions 2017 per part 
del FCCD. 
 

Núm. projecte: 1 
Títol:  Accés al dret a un habitatge digne amb sanejament bàsic per a 52 persones amb 
diferents discapacitats i les seves famílies en situació de vulnerabilitat de la regió Kalyandurg, 
Anantapur, Índia 
ONG sol·licitant:  Fundación Vicente Ferrer 
Import projecte: 127.930,14 € 
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Aportació sol·licitada:  10.000,00 € 
Proposta de Subvenció:  6.327,00 € 
Descripció del Projecte:  Mitjançant el projecte es construiran 52 habitatges dignes amb 
sanejament bàsic adequat a 11 comunitats rurals de la regió de Kalyandurg, que quedaran en 
mans de 52 persones amb diferents tipus de discapacitat. Aquestes famílies viuen actualment 
en cabanes, barraques o en habitatges deteriorats, poc saludables i insegurs, sense cap 
accés al sanejament i que perpetuen la seva situació de vulnerabilitat i exclusió, especialment 
per a les dones i per les persones amb discapacitat.  
   
Aquest projecte és fruit del treball dut a terme per les associacions de persones amb 
discapacitat de la regió de Kalyandurg i els seus representants (entre les quals hi ha les 
associacions de les 11 comunitats finalment participants), la contrapart local (RDT/WDT) i els 
governs locals de la regió de Kalyandurg. Atenent les sol·licituds de les associacions de 
persones amb discapacitat i els seus representants, el projecte planteja fer efectiu el dret a 
un habitatge digne amb sanejament bàsic, proporcionant-los els recursos humans, materials i 
tècnics necessaris per a la correcta construcció de les cases i de les latrines, tot fent que les 
famílies i les persones amb discapacitat participin en els treballs de construcció en la mesura 
de les seves possibilitats i capacitats.  
   
La construcció dels habitatges amb sanejament repercutirà en una millora de les condicions 
de vida, de la salut i la seguretat de tots els i les membres de les famílies, especialment de 
les dones i de les persones amb discapacitat, és a dir, dels grups més vulnerables dins 
d’aquestes famílies. A més, el projecte promou la reducció de la discriminació que pateixen 
les persones amb discapacitat i n’augmenta la consideració social dins les seves pròpies 
famílies i comunitats enfront de la resta de població.  
   
Amb la realització d'aquest projecte, s’aconseguirà l’objectiu de facilitar l'accés a un habitatge 
digne amb sanejament bàsic a les persones amb discapacitat i les seves famílies, a través 
dels següents resultats:  
   

1. Promogut el dret a un habitatge digne, permanent i segur a 52 persones amb 
discapacitat i les seves famílies en condicions òptimes de salubritat.  

2. Facilitat l'accés al dret a un sanejament bàsic a través de la construcció de 52 banys 
amb pou de filtració.  

3. Promogut el desenvolupament i apoderament socioeconòmic a 52 persones amb 
discapacitat, a través de l’exercici bàsic dels seus drets.  

 
Valoració projecte: 130/101 
Observacions: Projecte ja presentat a la convocatòria 2017 de Sant Boi de Llobregat. Com 
és habitual en els projectes que presenta la FVF, la qualitat tècnica del projecte és notable. 
Les entitats implicades ofereixen garanties tècniques i de gestió, les i els titulars de drets 
estan perfectament identificats, segmentats i els seus criteris de selecció són clars i 
pertinents; la lògica d'intervenció i el marc lògic són coherents i el pressupost està 
perfectament detallat per finançadors, per partides i per activitats.  
S'aporta, però, molta informació innecessària en alguns apartats, fet que en dificulta la 
valoració. Cal més capacitat de síntesi.  
 
 
Núm. projecte: 2 
Títol: Construcció d'aules equipades i d’una sala de mestres a l'escola primària de Keur 
n'diaye lô 2. (projecte de continuïtat) 
ONG sol·licitant:  Associació Intercultural i de Solidaritat Teranga 
Import projecte: 101.715,00 € 
Aportació sol·licitada: 46.525,00  € 
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Proposta de Subvenció:  9.490,00 € 
Descripció del Projecte:  El projecte, que és continuïtat del projecte 2942 aprovat en el marc 
de la convocatòria 2006 del propi Ajuntament de Molins de Rei, preveu condicionar l’escola 
primària de Keur N’diaye Lô amb la construcció de dues aules equipades més i una sala de 
mestres. En definitiva, es pretén millorar les condicions d’aprenentatge formal en zona rural i 
per impulsar el procés de desenvolupament local. 
  
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Primària Keur Nduaye Lô II fa anys que 
treballa per trobar solucions adaptades a aquesta problemàtica, una problemàtica que s’ha 
incrementat. Malgrat l’esforç que va fer durant els cursos anteriors es van haver de fer aules 
provisionals per respondre a la demanda creixent de les famílies. Tanmateix, el procés de 
cooperació descentralitzada endegat fa cinc anys ha permès una millora notable de les 
infraestructures del centre. 
  
La participació de les administracions locals senegaleses, representades per la Comunitat 
Rural i la Inspecció Departamental d’Educació, ha sigut manifesta des de l’inici del projecte 
l’any 2010. El compromís s’ha materialitzat a través de la provisió del personal docent 
requerit. Pel que fa a la Comunitat Rural, el seu suport ha fet que la Fundació de la Loterie 
Nactionale s’hagi implicat en la millora de l’escola amb la construcció de dues aules més.  
  
D’altra banda,  han demanat el compromís de Teranga  per continuar treballant plegats per 
poder fer front a aquest dèficit i iniciar un programa global d’intercanvis amb tots els sectors 
que puguin resultar d’utilitat per a l’escola i, per extensió, per a tot el poble.  
  
Així, doncs, el projecte preveu: 
  

- La construcció de dues aules equipades més, que permetrien completar el cicle 
escolar d’educació primària 

- Construcció d’una sala per als mestres 
 

Valoració projecte: 130/62 
Observacions: El projecte és una continuïtat del projecte 2942. Com que el finançament 
aconseguit era clarament insuficient per executar les activitats previstes en aquell projecte, es 
van centrar en la construcció de la tanca de l'escola i enguany demanen una continuïtat per 
poder construir dues aules. 
La descripció del context justifica la intervenció, però la informació està poc sistematitzada. 
Els titulars de drets estan identificats numèricament i segmentats, i es diu que han participat 
en les diferents fases del projecte però no es detalla com ni a través de quins mecanismes. 
La lògica d'intervenció està poc detallada i conté algunes contradiccions. Per exemple, a 
l'enunciat de l'A1 es llegeix "Construcció i equipament de dues aules i d'una sala de mestres" 
i es relaciona amb un resultat que no es descriu en l'apartat immediantament anterior. 
S'apunten dues línies d'acció a l'escola: 
1- Construcció de dues aules 
2- Intercanvis d'experiències i apoderament de l'equip docent 
La segona, però, no es detalla ni es diu en què consistiran aquests intercanvis, qui viatjarà i 
amb quina finalitat, quins continguts formatius o de capacitació s'abordaran, etc. 
S'apunten els aspectes de viabilitat dels projecte, però tampoc no estan suficientment 
detallats i, pel que fa al pressupost, només s'identifiquen les partides genèriques sense 
desglossar-les. 
Al projecte presentat el 2016 es va fer la tanca perimetral de l'escola, el 2015 els lavabos, i 
ara es demana finançament per fer dues de les aules. No obstant això, cal deduir-ho 
analitzant les propostes i els informes d'anys anteriors. Cal que l'entitat s'esforci una mica 
més en la qualitat de la formulació.  
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Tal com es comentava en les observacions de l'any passat, si es compta només amb 
l'aportació de l'Ajuntament de Molins de Rei s'hauria de fer un pressupost real a cada fase de 
les accions que es realitzaran.  
 
 
Núm. projecte:3 
Títol: Atenció sanitària a nou pobles de l'àmbit rural, per mitjà de les infraestructures i 
equipaments necessaris, a Tanseiga (Burkina Faso).  
ONG sol·licitant:  Desenvolupament a l'Àfrica. Songtaaba /  Association pour le 
Renforcement des Activités de Femmes (ARAF). 
Import projecte: 146.277,00 € 
Aportació sol·licitada:  9.154,68 € 
Proposta de Subvenció: 4.513,00 € 
Descripció del Projecte: Al departament de Ziga hi ha una greus mancances en formació 
sanitària. L’elevada taxa de malària, malnutrició, manca d’atenció mèdica materno infantil, 
etc. fan que hi hagi una situació molt precària pel que fa a la salut. 
  
En aquest context, el projecte pretén millorar aquesta situació a través de la realització 
d’infraestructures sanitàries a Tanseiga. 
  
L’objectiu és que, un cop finalitzat el projecte, es pugui garantir l’accés a l’atenció sanitària 
adequada a nou pobles de l’àmbit rural, mitjançant la construcció i l’equipament d’un centre 
sanitari i de promoció social (CSPS). 
  
L’acció es desenvolupa a Tanseiga, un dels 22 pobles que formen el departament de Ziga, tot 
i que la infraestructura sanitària beneficia alhora vuit pobles fronterers d’aquesta localitat. Tot 
plegat representa una problació aproximada de 17.429 (2011) i de 18.223 (2013) habitants. 
Cal esmentar que 14 dels 22 pobles restants no tenen cap CSPS a menys de 5 km. 
  
El CSPS constarà d’un dispensari i una maternitat. Quan estigui acabat, el Ministeri de 
Sanitat de Burkina Faso hi adjudicarà el personal sanitari necessari i el centre passarà a ser 
públic. 
  
El projecte, que és una ampliació del projecte. 2511, aprovat per diverses convocatòries del 
propi Ajuntament de Molins de Rei, la darrera l'any 2016, preveu acabar el CSPS amb:  
-Una maternitat 
-L'electrificació 
-Un pou d'aigua 
-Un allotjament per al personal 
-Un dipòsit farmacèutic  
 
Valoració projecte: 130/75 
Observacions: La identificació de les problemàtiques, objectius, resultats i activitats és 
correcta. La lògica d'intervenció del projecte és aplicada per fases (es tracta d'un projecte 
iniciat el 2012), però no està suficientment desglossada i es fa difícil identificar per a quines 
accions concretes del projecte se sol·licita el finançament d'enguany. Com que no s'indica a 
quines partides i activitats s'imputaran els diners sol·licitats, no es pot valorar la coherència 
entre activitats i pressupost assignat.  
La descripció del context és suficient, però poc detallada en alguns dels aspectes rellevants 
per als objectius i activitats, especialment en relació al del Departament de Ziga on es 
desenvolupa el projecte i dels pobles beneficiaris, extrem que ja es va assenyalar en les 
valoracions de 2015 i 2016. 
En comparació al formulari presentat l'any passat, es detalla més el nombre i el perfil dels 
titulars de drets i els criteris de selecció.  
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Els apartats de viabilitat tècnica i de capacitat institucional i de gestió estan escassament 
desenvolupats, així com el de mecanismes d'avaluació i seguiment.  
 
 
 
Núm. projecte: 4  
Títol: Vacances en Pau 2017 – Colònies per a infants sahrauís a Molins de Rei. 
ONG sol·licitant: Molins de Rei amb el Sàhara / RASD Campaments de Refugiats Sahrauís. 
Import projecte:  11.565,00 € 
Aportació sol·licitada: 10.765,00 € 
Proposta de Subvenció: 5.221,00 € 
Descripció del Projecte: Com cada any, des del 1996, el Front Polisario promou 
l'organització del projecte Vacances en Pau, com a eina de solidaritat amb els nens i nens 
sahrauís i com un clam per la pau, contra la injustícia, la violació dels drets humans i la 
guerra. 
  
Prèviament, hi ha una fase preparatòria, que comprèn: la difusió del projecte, la recerca de 
fons, de nous col·laboradors que s’hi impliquin i de famílies que s’avinguin a acollir un infant.  
  
Un cop arribats els infants provinents dels campaments de refugiats sahrauís seran acollits 
per famílies de Molins de Rei durant els mesos de juliol i agost.  
  
Durant l'estada a Molins de Rei, els infants participaran en Casals d'Estiu municipals i se'ls 
farà una revisió mèdica general i se'ls proporcionarà una alimentació equilibrada. 
   
Paral·lelament, es realitzaran diverses accions, per involucrar les famílies en l'acollida dels 
nens i per sensibilitzar la població de Molins de Rei sobre el problema dels refugiats sahrauís, 
amb l'objectiu de fomentar la solidaritat amb el poble sahrauí. 
  
També s'aposta per un nou model d'acollida, mitjançant el projecte Madrassa, per acollir un 
jove estudiant sahrauí perquè realitzi estudis de secundària i pugui millorar la seva formació 
acadèmica. L’acollida serà els mesos dels curs escolar. Es preveu que aquest jove col·labori 
fent xerrades en diferents escoles de Molins de Rei i també esplais, per donar a conèixer la 
causa sahrauí.  
Malgrat tot, la complexitat organitzativa del projecte, que depèn directament de la Delegació 
del Front Polisario a Catalunya, fa que no es pugui treballar amb cap concepte confirmat.  
  
La previsió, no obstant això, és que enguany arribin a Molins de Rei vuit infants i un jove 
estudiant.  
  
Valoració del projecte: 130/81  
Observacions: El projecte és una continuïtat de la campanya Vacances en Pau que fa anys 
que s'organitza. En aquest sentit la valoració continua essent positiva. 
Malgrat això, la redacció del projecte pel que fa als objectius, resultats esperats i activitats és 
molt fluixa. En els quadres d'objectius i resultats esperats, la informació està posada en els 
llocs incorrectes, i els redactats són també incorrectes en relació al que és realment el 
projecte. Atès que és un projecte que es realitza any rere any, caldria que aquest aspecte de 
redacció d'objectius i resultats es millorés substanciament. 
Aquest any, a més de les colònies, hi ha una nova acció, el projecte Madrassa, d'acollida d'un 
jove sahrauí durant un curs escolar. Pel que fa a la documentació aportada sobre aquesta 
acció, hi ha el reglament del projecte promogut per l'associació ULAD EL MIZNA, amb seu 
social a Viladasens, però en la proposta inicial presentada no hi ha cap desenvolupament 
d'aquesta acció centrada a Molins de Rei.  
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Molins de Rei amb el Sàhara ha enviat el document del projecte amb ampliació de la 
descripció de les activitats i en el correu electrònic fan una explicació de les tasques que fa 
l'estudiant sahrauí en el marc de projecte Madrassa. Tot i així, aquesta informació s'hauria 
d'incloure en l'apartat de descripció de l'activitat corresponent al formulari. 
Pel que fa al pressupost general, només hi ha les despeses globals de cada activitat. Els 
costos de cada activitat es detallen en els apartats de recursos necessaris de cada activitat, 
però no hi ha un quadre de pressupost detallat de totes les despeses. 
 
 
Núm. projecte: 5 
Títol: Enfortint organitzacions productives agrícoles per a la millora de generació d’ingressos 
de 440 llars a les Municipalitats de Maddela i Nagtipunan (província de Quirino, Filipines) 
ONG sol·licitant:  Creu Roja Baix Llobregat centre / Creu Roja Catalunya  
Import projecte: 318.980,00 €  
Aportació sol·licitada: 9.656,00 € 
Proposta de Subvenció: 6.576,00 €  
Descripció del Projecte:  La província de Quirino té una economia basada fonamentalment 
en l’agricultura. Tot i així, a la província no hi ha una xarxa d’organitzacions locals de tipus 
productiu, com ara cooperatives agrícoles, a diferència de les províncies veïnes. El projecte 
és una oportunitat per obrir possibilitats per al desenvolupament d’activitats comercials a les 
comunitats rurals de Quirino. 
  
L’objectiu general se centra a dinamitzar l’economia local de la província de Quirino 
mitjançant el suport a organitzacions productives agrícoles de comunitats rurals de la 
província. L’objectiu específic contempla la millora de la capacitat de generació de fonts 
d’ingressos alternatives de 2.200 persones que actualment ja estan conreant gingebre, iuca, 
ube i taro de vendre producció obtinguda de forma conjunta per millorar els seus ingressos.  
  
Amb les accions dels projecte, els beneficiaris veuran facilitat el seu accés al mercat, a través 
de l’augment de la qualitat dels productes, l’increment del valor afegit i el preu de les vendes 
directes, per aconseguir un increment dels ingressos. D’aquesta manera, el projecte enfortirà 
el teixit econòmic i productiu de les comunitats rurals vulnerables amb la creació i el reforç 
d’agronegocis tot promovent cultius secundaris més recipients (taro, gingebre, ube, iuca) que 
els cultius tradicionals (arròs, blat de moro, banana); afavorirà un sistema més sostenible i 
estable de generació d’ingressos gràcies a la diversificació dels cultius; promourà el lideratge 
comunitari de les organitzacions, que, a més, rebran el suport d’altres actors locals públics 
(oficines municipals d’Agricultura) i privats (cooperatives de la zona ja en funcionament). 
 
Valoració projecte: 130/106 
Observacions: El projecte és una ampliació del mateix projecte, presentat  a la convocatòria 
de 2016 de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia. La formulació està molt ben feta, amb una 
lògica d'intervenció ben definida i coherent, marc lògic ben elaborat, titulars de drets ben 
identificats en nombre i per criteris de selecció i pressupost detallat per partides, per activitats 
i per finançadors.  
 
 
Núm. projecte: 6 
Títol: Fandema: Generació d’alternatives socioeconòmiques dins de la cadena de valor de 
l’energia renovable per a la dona que mitiguen el canvi climàtic i promouen la igualtat de 
gènere a Tujereng, Gàmbia.  
ONG sol·licitant: Solidança / Mbolo Association 
Import projecte: 349.334,00 € 
Aportació sol·licitada: 19.908,00 € 
Proposta de Subvenció: 8.043,00 €  
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Descripció del Projecte: Fandema és el projecte de Solidança-Mbolo situat a Tujereng que 
reuneix més de 307 dones de 19 pobles diferents per elevar el seu nivell d'oportunitats tot 
reduint la bretxa de la desigualtat de gènere. Des de l’inici, hi ha hagut un gran creixement en 
la composició i la varietat d'activitats de formació: va començar l'octubre de 2010 amb set 
dones de Sanchaba Tujereng com una gestió empresarial amb èmfasi en l'alfabetització i el 
biaix tradicional i s’ha anat ampliant a través de la promoció d’activitats econòmiques 
mitjançant la construcció de capacitats tècniques de les dones i el desenvolupament de 
solucions assequibles d'energia renovable (RE).  
  
El model proporciona una solució al problema de desenvolupament més comú: accés a 
l'energia amb baixes emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH), ja que el sistema elèctric 
nacional de Gàmbia, que es basa en els combustibles fòssils és insuficient, car i cobreix 
només el 20% del país.  
  
La instal·lació del sistema híbrid de Fandema va motivar l'interès de les dones en l'energia 
solar renovable. En aquest context, Mbolo ha buscat maneres de millorar els seus 
coneixements, per exemple mitjançant la formació pràctica d'un any, a través d’un curs de 
formació d’instal·lació solar, que és únic a l'Àfrica occidental.  
  
L'aplicació del model es divideix en dos àmbits. En primer lloc, generar capacitat tècnica i de 
negocis. En segon lloc, dissenyar i instal·lar solucions solars enfocades a satisfer la demanda 
d'energia per a les activitats econòmiques de les dones que, alhora, els redueix la càrrega de 
treball domèstic i els millora els mitjans de vida.  
  
L’actual projecte, continuïtat del projecte 2452, aprovat en el marc d’altres convocatòries del 
propi Ajuntament de Molins de Rei, aborda una de les grans línies programàtiques per reduir 
la pobresa, especialment la pobresa femenina a Gàmbia, a través de la generació 
d’autoocupació verda, amb una intervenció de millora de l’activitat d’ingressos no formals de 
la dona, l’agricultura, i de la dotació de serveis que promoguin la reducció de la càrrega de 
treball a la llar. Concretament, preveu enfortir les competències bàsiques, socials i tècniques 
mitjançant itineraris d’inserció individuals a un dels grups més vulnerables, les dones i les 
dones joves, en una de les demandes actuals del mercat: instal·ladors d’energia renovable, 
concretament energia solar fotovoltaica des d’una perspectiva de gènere i respectant el medi 
ambient. A més, promou la cultura de generació d’ocupació a través de la formació en gestió 
de negoci i dotació de recursos financers, mitjançant el viver d’empreses solars.  
  
La part aplicada de la formació de dones instal·ladors solars es farà a la comunitat de 
Tujereng, l’àrea semiurbana a la perifèria de la conurbació urbana de Serekunda on s’està 
produint el creixement i l’expansió de la zona urbana. A l’hort comunitari, que alberga unes 
250 dones, s’hi instal·larà un sistema de punt de captació d’aigua per gravitació (amb bomba 
d’aigua solar). A l’hort de les dones formades a Fandema (16), es millorarà el sistema de 
captació d’aigua: es passarà a sistema de pressió d’aigua. Alhora, s’expandirà el sistema de 
conservació en fred al mercat per poder cobrir la producció agrícola de les dones i incentivar i 
dignificar aquesta activitat.  
 
Valoració del projecte: 130/92 
Observacions: Es tracta d'un projecte inclòs en el Grup de Treball Gàmbia del Fons Català, 
del qual es va fer recentment (novembre 2016) una avaluació sobre terreny de la fase 
anterior. L'entitat i la contrapart del Sud tenen una estreta relació i un ampli bagatge i 
experiència en el treball conjunt de promoció de les activitats formatives i productives entre 
les dones a Gàmbia. 
Els antecedents i la justificació de la intervenció estan explicats àmpliament, tot i que caldria 
explicar una mica més com pot incidir la situació d'incertesa política en el projecte (amenaces 
i oportunitats del canvi de govern). 
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El projecte està clarament alineat amb les estratègies locals de desenvolupament, de 
diversificació energètica i promoció de les energies renovables i de promoció de la igualtat 
d'oportunitats entre dones i homes. 
Les titulars de drets del projecte estan identificades numèricament, però els criteris de 
selecció no són clars. Més enllà de la menció de la "voluntat i motivació pròpia que té la dona 
de voler un canvi", seria bo establir criteris de selecció més objectivables. 
La justificació de l'estratègia d'intervenció està descrita de forma confusa, tot i que es dedueix 
de les activitats. A la matriu de planificació, la identificació d'objectius i resultats és, en 
general, correcta, tot i que amb sis resultats esperats i 14 activitats l'estratègia d'intervenció 
esdevé complexa i pot dificultar el seguiment i la justificació. Les fonts de verificació en el cas 
dels resultats no estan identificades (es limiten pràcticament a l'"informe del projecte", que no 
és en si mateix una font de verificació, mentre que se n'ometen d'altres com les fitxes de 
seguiment personalitzat, materials pedagògics, titulació obtinguda, CV de les tres 
formadores, full de registre d'assistència a les formacions, etc.).  
Les activitats estan descrites suficientment, però no es desglossa el cost de cadascuna 
(pressupost desglossat per activitats). El pressupost, en canvi, està prou detallat per partides 
i finançadors. 
La viabilitat del projecte sembla garantida tenint en consideració l'històric del projecte i la 
bona acceptació que té entre els stakeholders i les titulars de drets que hi participen.  
 
 
Núm. projecte: 7 
Títol: Ajut a dones per executar treballs i evitar dependències 
ONG sol·licitant:  AJUT AL POBLE CUBÀ 
Import projecte:  10.000,00 € 
Aportació sol·licitada: 7.000,00 € 
Proposta de Subvenció: 0,00 € 
Descripció del Projecte:  Els darrers anys, el president d’Ajut al poble Cubà “La Habana” ha 
tingut molts contactes amb la SBNC, tant amb els directius com amb socis i simpatitzats i 
amb públic assistents als actes que programa gairebé diàriament. 
  
El 2016 va rebre la sol·licitud de dur a terme un projecte que pugui afavorir el 
desenvolupament cultural, social i laboral de dones associades i, alhora, les seves famílies i 
gent del seu entorn.  
  
En aquest sentit, el projecte preveu la contractació de constructors, pintors, fusters, mecànics 
i altres operaris per a la reconstrucció i reparació d’habitatges i tallers per a la millora de la 
vida i de les condicions de treball de les dones, com per exemple la reducció de les 
condicions de calor extrema a dins de les cases i la supressió de barreres arquitectòniques 
per potenciar la seva autonomia. 
  
La intervenció se situa al municipi de Centro Habana i el barri de buenavista a Ciudad 
Habana i té previst beneficiar directament 24 persones.  
 
Valoració del projecte: 130/41  
Observacions:  El projecte no està ben formulat.  
També és important conèixer la modalitat sota la que es presentarà el projecte a les autoritats 
cubanes. Tot i ser una donació, li calen els permisos del MINCEX per poder efectuar 
despeses en moneda convertible i nacional. Cal conèixer els acords establerts entre l'entitat 
cubana i les autoritats locals de Ciudad Habana i, en el seu cas, les del municipi on es duran 
a terme les obres de millora. Sense aquestes previsions, els recursos poden quedar aturats 
al compte de l'entitat cubana, sense poder-los executar. 
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Núm. projecte: 8 
Títol: Agermanament en la cultura i el lleure - l'esplai agrupa al campament de refugiats 
d'emhereiz 
ONG sol·licitant:  ESPLAI L'AGRUPA 
Import projecte:  5.050,00 € 
Aportació sol·licitada: 4.000,00 € 
Proposta de Subvenció: 2.830,00 € 
Descripció del Projecte: L’objectiu principal del projecte és sensibilitzar la població de 
Molins de Rei sobre el conflicte del poble sahrauí i consolidar l’agermanament ja existent amb 
la daira d’Emhereiz. 
  
Com que l’Esplai L’Agrupa és una entitat d’educació en el lleure, es pretén que la intervenció 
garanteixi una aproximació de les dues cultures. 
  
Per fer-ho, s’han establert dos eixos: 
  
-Eix pedagògic: consisteix a compartir la visió de l’educació en el lleure amb el compromís 
amb la solidariat, la cooperació i la sensibilització. 
-Eix agermanament cultural: consisteix a donar a conèixer a cada part la cultura i els costums 
del poble sahrauí. 
  
Des de Molins de Rei es duran a terme diverses activitats de sensibilització sobre la situació 
actual i història del Sàhara, com: 
  

- La Setmana Solidària 
- La presentació d’un documental 
- Una exposició de fotografies....  

 
Els actes seran oberts a tothom i s’hi presentarà tant el projecte com es visibilitzarà la 
situació del poble sahrauí. 
  
Valoració del projecte: 130/83  
Observacions: Les accions del projecte són clares, però en la descripció de les activitats en 
alguns casos hi falta una explicació amb més detall de com es faran. Per exemple, en les 
activitats A3 i A4 (projecció documentals i xerrades públiques) no s'explica quantes accions 
es faran, quan i on es preveu fer-les, o per l'activitat A6 (creació d'una exposició) no s'explica 
com serà l'exposició, on i quan en preveu exposar-la, o si es faran activitats al voltant 
d'aquesta...  
D'altra banda, tant en l'apartat d'antecedents i justificació com en l'apartat de viabilitat les 
explicacions que es donen estan relacionades amb les accions de col·laboració als 
campaments de refugiats, però no hi ha una argumentació específica sobre la necessitat de 
fer les activitats de sensibilització que es proposen a Molins de Rei.   
 
 
La suma total dels projectes subvencionats és de 43.000,00 € que hauran de ser transferits al 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament de l’aplicació pressupostària 
3280/235101/48001 Aportacions i Subvencions Projectes Presentats per les ONG 2017. 
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2. Setmana Solidaritat, díptic informatiu, organització pel dia 20 de maig. 
 

3. Informacions diverses. 
 

4. Altres punts sobrevinguts. 
 
 
 
 
Molins de Rei, 3 de maig de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raül Carretero Campderrós 
Cap en funcions del Negociat de  
Cooperació Solidaritat, Pau i Drets Humans  

Vist i Plau, 
 
 
 
 
 
Sra. Jessica Revestido Romero 
Regidora de Cooperació, 
Solidaritat, Pau i Drets Humans  

 


