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GRUP DE TREBALL COOPERACIÓ EMPRESARIAL 

Acta de la Reunió 

 DIA: 10 de desembre de 2015 

HORA: 16-18h. 

ASSITENTS:  

Felip Roca, Director de Solidaritat i Cooperació Internacional, Ajuntament de 
Barcelona 

Jordi Cortés, Tècnic Direcció de Solidaritat i Cooperació Internacional 

Xavier Rubio, Tècnic d’Economia Cooperativa, social i Solidària. 

Asunción Romero, CCOO 

Aitor Urkiola,  GRAIN 

Enrique Gornés, Lafede.cat - Organitzacions per a la Justícia Global 

Vicent Baena, Barcelona Activa 

Carme Marco, ANDRÒMINES 

Ana Carolina Cortés, Enginyeria sense Fronteres 

Rafael Vilasanjuan, ISGLOBAL 

Patricia Rodriguez, Consultora 

 

1) Balanç del procés  

Des de l’Ajuntament de Barcelona Felip Roca resumeix l’estat dels procés i els 
passos que s’han dut a terme en els darrers mesos i que han permès presentar en 
aquesta reunió el Projecte a desenvolupar a Maputo i l’acord entre els actors 
empreses i ONG d’implementació del mateix. Durant el 2015 s’ha dut a terme el 
procés d’identificació i formulació del projecte, i s’espera que comenci ara al 
desembre d’aquest mateix any la implementació.  

Comenta que ha estat un procés permanent d’aprenentatge i reflexió, que ha 
permès apuntar les idees clau al voltant del procés de co-construcció d’aquest 
projecte pilot de cooperació empresarial. 

L’Ajuntament reitera la voluntat i l’aportació dels recursos necessaris per tal de 
identificar i fixar aquest aprenentatge i coneixements en documents d’anàlisis i 
seguiment d’aquest pilot que permetin la multiplicació dels coneixement. Per 
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aquest motiu es convida a participar a la Patrícia Rodríguez, consultora que ha 
estat present en el procés des de l’inici perquè continuï i faci realitat aquest 
objectiu d’aquest grup de treball.  

2) Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Sol idària 

S’incorpora a aquest Grup de Treball, el Comissionat d’Economia Cooperativa, 
Social i Solidària, nova àrea de l’Ajuntament de Barcelona que pretén reforçar i 
donar suport a l’important sector d’economia social existent a la ciutat. En Xavier 
Rubio comenta que l’Ajuntament en aquesta etapa pretén crear una nova política 
pública en aquest àmbit, un nou enfocament del desenvolupament econòmic local 
que situï en el centre la sostenibilitat de les vides i les persones. 

En aquesta nova etapa es pretén reforçar el teixit existent, que és ampli i variat 
(des de les finances ètiques fons a l’alimentació), i potenciar noves formes 
d’emprenedoria en aquest àmbit com a mesura de lluita contra la pobresa i contra 
la desocupació. Una economia molt arrelada al territori i que no es deslocalitza. En 
Xavier Rubio comenta que en aquesta política, Barcelona Activa ha de tenir un 
paper nou i fonamental, a més de la tradicional economia mercantil. Els àmbits del 
consum responsable, i en general els serveis a les persones complementaran les 
activitats ja existents. Hi ha altres maneres de fer economia que no 
necessàriament passen sempre per intercanvis monetaris, i que incorporen una 
visió des de l’acció socio-comunitària. 

3) Presentació del Conveni entre l’Ajuntament de Ba rcelona i Enginyeria 
Sense Fronteres 

 
En la reunió es presenta, es dona còpia  i s’explica el Conveni entre l’Ajuntament i 
ESF que ha de permetre el finançament del projecte Pilot a Maputo. Jordi Cortés 
explica que aquest Conveni recull tant el caràcter de projecte pilot de la iniciativa 
finançada, el paper del Consell Municipal de Cooperació Internacional i del Grup 
de Treball que es reuneix avui. El GT quedarà constituït com a Comissió de 
Seguiment de la implementació del projecte, i que es reunirà un cop cada tres 
mesos durant la implementació. Es facilita còpia a tots els assistents, i s’acorda 
que s’enviarà escanejat amb la resta de documentació del projecte.  
 
4) Presentació del Projecte de Cooperació al Desenv olupament 

L’Ana Carolina Cortés i la Carme Marco presenten les línies generals del projecte 
pilot que s’implementarà a Maputo. El projecte, que tindrà un finançament de 
150.000 €, durarà 15 mesos Presenten l’objectiu general i els objectius 
específics  de l’acció: 



 

Direcció de Relacions Internacionals i  
Cooperació 
Direcció de Serveis de Solidaritat i  
Cooperació Internacional 
Carrer Avinyó, 15 planta 4a 
Tel. +34 934 132075 
08002 Barcelona  

 

Direcció de Justícia Global i  
Cooperació Internacional 
Carrer Avinyó, 15 planta 4a 
Tel. +34 934 132075 
08002 Barcelona 

 

 

Objectiu General 
Millorar la gestió de residus sòlids en els barris del districte de KaMaxaquena,  a la 
ciutat de Maputo i enfortir les organitzacions locals de recollida primària amb el 
suport de les empreses catalanes. 

Objectiu Específic (OE1) 
Enfortir el teixit de les associacions a la recollida primària amb el suport d’Insyste i 
Andròmines amb un enfoc d’economia social i solidària. 

Objectiu Específic (OE2) 
Sensibilitzar a la comunitat sobre  la importància del reciclatge i dels beneficis 
socials, econòmics i ambientals de les activitats dels recicladors informals 

 
Es posaran en marxa 10 activitats : 

A1 Establiment de la seu del projecte de RSU 

A2.Capacitacions i enfortiment de les OCBs i cooperatives 

A3. Itineraris Personals de Inserció 

A4. Planificació estratègica de les organitzacions del projecte RSU 

A5 Jornades de d’intercanvi entre organitzacions de RSU 

A6 Jornades d’intercanvi d’experiències amb les empreses catalanes 

A7. Sistematització de la experiència 

A8. Mapeig d’actors RSU 

A9. Campanya Porta a Porta i xerrades sobre el valor del Residu 

A10. Concurs d’Escoles 

 
L’Ana Carolina Cortés i la Carme Marco comenten que durant el procés de 
identificació i formulació, van detectar una demanda des de Maputo de donar un 
enfoc social a la recollida de residus i es va decidir introduir en el projecte la 
transferència dels itineraris de formació personal amb que treballa ANDRÒMINES 
a Barcelona, com a eina per aquest objectiu. Tant ESF com les empreses van 
arribar també a la conclusió de que posar en marxa els itineraris personals i 
laborals a Maputo en aquesta etapa era molt difícil, ja que seria pràcticament un 
projecte en si mateix. Les necessitats de formació i seguiment necessàries per 
posar en marxa una experiència d’aquest tipus, requerirà una extensió posterior de 
les activitats en una possible continuació, si és que tant ESF com les empreses ho 
troben interessant. Tampoc en aquests moments és possible identificar i concretar 
les necessitats de formació que es requeriran per aquests itineraris. Per donar 
suport a aquesta possibilitat existeix, per exemple, la via de la convocatòria.    
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ANDRÒMINES aporta un document al GT on explica més acuradament el seu 
plantejament de treball, i com aquest s’aplicarà a Maputo en una primera fase. El 
output en aquesta activitats del projecte serà identificar una metodologia aplicable 
a Maputo, en el seu context i amb els recursos de formació que aquest ofereix a 
les associacions allà – molt diferents a les de Catalunya. La complexitat de 
transvasar aquest model requerirà una tasca molt intensiva. Aquesta tasca per part 
d’ANDRÒMINES té un cost mínim necessari, un 20% del qual serà aportar per la 
empresa, renunciant a una part dels ingressos, però si cobrint tot el cost de l’acció. 

Pel que fa a INSYSTE, la enginyeria treballarà en el mapeig d’actors del sector a 
Maputo i a Moçambic, i la realitat dels possibles compradors d’aquests materials 
reciclats. Empoderarà a aquestes entitats perquè tinguin més capacitat i accés a la 
venda dels materials recollits i reciclats. Pel que fa a INSYSTE aquesta no 
consumirà cap recurs econòmic del projecte, ja que tota la seva activitat la portarà 
a terme com aportació al projecte. 

Remarcar que inicialment, no està previst cap desplaçament de les empreses a 
Maputo, però si diverses visites de formació a Barcelona en el que tindrien un 
paper rellevant i central. Aquests detalls queden recollit en l’acord operatiu entre 
ESF i les empreses, que també es presenta i es distribueix còpia entre els 
membres del GT. 

Ana Carolina Cortés comentar també que una de les entitats locals, COMSOL, 
aportarà al projecte 6.000 $, d’un premi que han rebut recentment, però que 
encara no està decidit en quin àmbit ni quina part d’aquests fons es dedicaran al 
projecte. En el moment que estigui clar, ho comunicaran i modificaran els 
documents del projecte perquè quedi constància. 

En aquest sentir, l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Cortés, argumenta que una de 
les demandes del Conselho de Maputo era precisament que hagués, durant la 
implementació del projecte, algun element o activitat del projecte dirigida a la 
disseminació de l’activitat i dels aprenentatges a la resta d’associacions que 
treballen en la recollida de residus a Maputo. En aquest sentit, i com a resposta 
directa a aquesta demanda, Barcelona es faria càrrec de la participació de 
personal d’aquestes empreses en l’activitat escollida per aquesta finalitat. Aquesta 
participació quedarà igualment recollida en el projecte.     

Es presenta també el cronograma del projecte, que començarà la seva 
implementació al desembre de 2015. La primera visita a Barcelona de personal de 
Kutenga es farà al gener de 2016. 
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Cronograma 

ACTIVI
TATS 

ENTITAT 
RESPONSABLE DE 

L’EXECUCIÓ ANY  1 ANY 2 

    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

A1 ESF/Comsol/Kutenga/LV
IA 

                              

A2 ESF/LVIA/Comsol/Kuten
ga 

                              

A3 ESF/Andròmines/Comso
l/Kutenga 

                              

A4 
ESF/Comsol/Kutenga                               

A5 ESF/Comsol/Kutenga                               
A6 

ESF/Andròmines/Insyste
/Comsol/Kutenga 

                              

A7 ESF/Comsol/Kutenga                               
A8 ESF/Insyste/Kutenga/Co

msol 
                              

A9 
Comsol/Kutenga/ESF                               

A10 ESF/Kutenga                               
A11 ESF/Comsol/Kutenga                               

 
5) Torn de paraules: 

 
Rafa Vilasanjuan -  Demana saber, per una banda, si en el procés de formulació 
el projecte s’han dissenyat instruments per mesurar l’impacte que tindrà el mateix 
tant pel que fa a les activitats d’inserció laboral com les que tenen a veure amb la 
recollida de residus. Par altra, saber si hem aconseguit o aconseguirem suficient 
coneixement en aquesta experiència per obrir alguna línia de treball en el futur. 
 
Ana Carolina Cortes –  Admet certes limitacions pel que fa a la mesura de 
l’impacte, per l’absència de dades que ens permetin construir una línia base en 
relació a la recollida de residus. Ara bé pel que fa a l’efecte multiplicador de 
l’experiència, podem assegurar que KUTENGA com a part de la Plataforma 
d’entitats d’aquest tipus a Maputo, i per la capacitat de transmetre a la resta les 
experiències que posarà en marxa, assegurarà un impacte significatiu a nivell 
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d’entitats. També és un fet rellevant en aquest sentit que el Conselho de Maputo 
vulgui treballar en aquesta direcció i tingui interès a disseminar la experiència. 
Felip Roca –  En relació a la segona qüestió, confirma que la voluntat de 
l’Ajuntament de Barcelona és al de generar i estructurar el coneixement acumulat. 
Pretén produir documents que ajudin a millorar la participació del sector empresa, 
social i cooperatiu en el món de la cooperació internacional. També tenim la 
voluntat de difondre aquest coneixement, i és per això que generaran alguns 
documents per aquesta finalitat. Documents que seran també tractats en aquest 
GT. 
 
Asunción Romero –  La representant de CCOO al GT demana conèixer en quina 
mesura s’ha previst en aquest procés l’impacte i la dignificació d’aquest tipus de 
treball (recollida de residus) a Maputo. 
 
Carme Marco –  Comenta que aquest és precisament un dels objectius principals 
de qualsevol itinerari d’inserció laboral, ajudar a dignificar les feines i els 
treballadors. Aquest treball intentar provocar un canvi de mentalitat en el 
treballador per reconèixer i posar en valor la seva feina. 
Ana Carolina Cortés –  Comenta que, en aquest sentit, ESF acompanyarà tant a 
KUTENGA como a COMSOL, i que serà els ulls d’ANDRÒMINES a Maputo. 
Felip Roca –  Comenta que és precisament el paper que hem volgut donar a ESF 
en el projecte com a “pal de paller” i que, com actor de seguiment, haurà de posar 
també el focus en aquest aspecte. 
 
Xavier Rubio –  Comenta que des de l’àrea d’Economia Cooperativa, Social i 
Solidària de l’Ajuntament de Barcelona també es té en el pla de treball donar cert 
suport a iniciatives d’aquesta mena, i fins i tot preveu obrir alguna línia de 
finançament en aquest sentit. Probablement aquesta línia estigui consolidada pel 
2017, i que podria ser interessant seguir aquest procés i estudiar un suport a la 
Fase 2 de la proposta. També comenta que posa també a disposició del projecte el 
seu equip tècnic i experts del departament. 
Ana Carolina Cortés –  Recorda aquí que des de l’inici, ESF sempre ha estat molt 
crítica amb les iniciatives per incorporar a les empreses privades als processos de 
cooperació al desenvolupament, i voldran participar de qualsevol iniciativa o procés 
que vulgui ampliar les línies de treball en aquest projecte. 
 
Consideracions finals 
 
Rafa Vilasanjuan – Comenta que en aquest procés hem evolucionat i aprés molt, i 
que potser ara comencem a veure que potser algunes empreses poden tenir un 
paper en els processos de desenvolupament i de cooperació. 
 
Carme Marco –  Insisteix que ANDRÒMINES ha fet una proposta de treball de 
màxims, i que són conscients de que, aquesta suposa un projecte en si mateix, i  
anar fins al final amb una proposta de posar en marxa itineraris a Maputo no és 
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viable amb les condicions del projecte. Es comprometen amb la Fase 1, però la 
Fase 2 quedarà en bona mesura en les pròpies mans dels actors moçambiquesos, 
ja que són ells els que podran valorar el potencial impacte positiu de la 
metodologia de treball. 
 
Felip Roca –  Recorda que també hi haurà un impacte en relació al Conselho de 
Maputo i la visió que té d’aquesta activitat i aquestes entitats. 
Vicens Baena –  Reiterar el paper de l’empresa en tot aquest procés, un procés en 
el que han participat sense obtenir res a canvi i posant molt per part seva. També 
constatar com l’empresa ha aportat i sumat en aquest projecte des del principi, i 
per tant des de el seu àmbit es fa una valoració positiva del procés endegat. 
 
Carme Marco –  Afegeix que per ells també ha estat una experiència enriquidora 
en el que hem aprés molt de la resta d’actors. Reitera l’agraïment pels 
aprenentatges i per l’esforç que ha fet tothom sortint de la zona de confort. I que 
aquest esforç continuarà durant la implementació del projecte. 
 
Felip Roca –  Demana a tots els participants que ens ajudin a que el procés quedi 
fixat, mitjançant la col·laboració amb la consultora Patricia Rodríguez, qui treballarà 
per articular i relatar aquest procés i els seus aprenentatges. Aquest fet requerirà 
una mica de temps per atendre les entrevistes que es faran. 
Posar de manifest que aquest procés també porta de manera implícita un procés 
d’EPD per les empreses, que estan coneixent una realitat molt diferent a la que ells 
treballen aquí, i que farà que el seu coneixement i inserció en el món global sigui 
més complert. 
 
Asunción Romero –  Demana que es conformi un corpus, o fill conductor de tots 
els treballs del GT, dels documents generats i les experiències, per tal de que 
quedi constància del procés i del seu avenç. Mostra els seus dubtes sobre aquesta 
iniciativa i espera poder fer un seguiment acurat i amb tota la informació. 
 
Felip Roca –  Abans de concloure comunica al grup que també des de altres grups 
de treball en els que participem a nivell internacional, com el CIB (Capacity 
Institutional Building Working Group) de CGLU han mostrat interès per conèixer la 
evolució i els resultats de la iniciativa. Es per això que intentarem fer un document 
explicatiu i adequat per ser presentat en àmbits internacionals, document que 
haurà de comptar amb la participació, fins i tot a títol individual dels membres 
d’aquest GT.   
 
Jordi Cortés –  a les 18.00h, i un cop abordats tots els temes de l’ordre del dia, i 
presentats i comentats tots els documents previstos, donem per tancada la reunió 
del Grup de Treball. La propera reunió es convocarà abans de finals del 1er 
trimestre de 2016. 

Barcelona, 15 de desembre de 2015. 


