S’inicia el Projecte ‘Enfortiment institucional del Govern
local de Fez en matèria d’emprenedoria juvenil’ per part de
l’Ajuntament de Tordera
El passat mes de juny, una delegació del municipi de Tordera, encapçalada per l’Ilm. Sr. Joan Carles
Garcia; i pels regidors, el sr. Josep Llorens, tinent d’alcalde; i el sr. Carles Aulet, regidor de medi ambient i
obres públiques; va iniciar l’execució del projecte per a l’enfortiment del govern local de Fez en matèria
d’emprenedoria juvenil.
Aquest projecte, finançat per la diputació de Barcelona, estableix cooperació
bilateral entre els ajuntaments de Fez i Tordera, amb l’objectiu de promoure
iniciatives publiques que afavoreixin l'emprenedoria i l’ocupació dels joves
mes desfavorits a la ciutat de Fez.
Una de les primeres accions, va ser la participació per part del sr. Alcalde,
en el Simposi sobre l’Economia Social com a entrada dels joves al món
laboral al Marroc, que es va celebrar a la seu del Palau de Congressos de
la ciutat de Fez.
Les activitats del projecte va continuar amb la xerrada formativa d’Aplicació
de polítiques municipals en matèria d’empresa i ocupació juvenil, conduïda
pel propi Joan Carles García, on van assistir tècnics municipals de
l’Ajuntament de Fez, membres del consistori i entitats vinculades .

L’alcalde de Fez i l’alcalde de Tordera firmen el conveni de col·laboració en matèria de cooperació internacional
entre ambdós territoris.
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Divendres 13 juny de 2014
Arribada a les 8:30h
Esmorzar a l’hotel i descans
14h Dinar <casa alcalde>
16h – Visita a la seu del Govern Regional – recepció per part del president de la regió Fez-Boulman Sr.
Mhamed Douiri - Assisteix tota la delegació


Se’ns agraeix la visita a Fez. L’administrador de la regió vol unir esforços amb Catalunya i
especialment amb el municipi de Tordera. Ens informen que Mohammed VIè és un rei que impulsa
al Marroc un canvi social, polític i econòmic.



La previsió és que durant els propers mesos les regions del Marroc tindran més competències i això
permetrà més autonomia a l’hora d’arribar acords entre administracions internacionals.



El sr. Joan Carles Garcia agraeix la invitació i resumeix les relacions amb Fez fins ara a través de 3
bandes: la llavor del treball amb Fez que és el projecte Incuba; el proper projecte previst per 2014-15
sobre enfortiment de l’emprenedoria per part de l’Ajuntament de Tordera; i el projecte sobre el
tractament de la pell (formació i depuradora)

20h – Inauguració del Festival de Músiques Religioses.
Sopar de gala a casa d’Ekbal Bourkhadi

Dissabte 14 juny de 2014
9h – Col·loqui al Palau de Congressos: “L’economia social com a entrada dels joves al món
laboral al Marroc” – Ponents de la universitat de Fez, del govern del Marroc i de Catalunya (Aj. Tordera,
FPE i UdG) – 200 pers. - Assisteix tota la delegació


Prenen la paraula el sr. Jörg Zimmer i el sr. Joan Carles Garcia, entre altres representants polític,
així com, vicerector i professors universitaris de la universitat de Fez i l’equip pedagògic d’Incuba
Fez.



El sr. Joan Carles Garcia presenta el col·loqui des de la vesant de la importància dels governs
municipals en les propostes emeses des del propi territori. La seva ponència va ser molt ben rebuda
per tot l’equip pedagògic d’Incuba Fez, els i les alumnes de la primera edició d’Incuba Fez i tots els
assistents a la trobada.
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El sr. Jordi Pascual va presentar la ponència sobre la possible implementació de l’economia social al
Marroc.

12h – Entrega de Diplomes Incuba 1a edició amb la presència del sr. Joan Carles García

Diumenge 15 de juny de 2014
Descans i visites protocol·làries.

Dilluns 15 de juny de 2014
10:30h – Reunió de treball a la cambra de comerç. Convidats empresaris catalans i recepció per part
del president de la cambra de comerç - Assisteix tota la delegació


En aquesta reunió pren especial rellevància la col·laboració amb la Diputació de Barcelona en
matèria de projectes de cooperació internacional pels propers anys, fent especial èmfasi en la
construcció de la depuradora i la formació de joves desocupats i/o artesans de la pell per tal de
facilitar la importació de matèria primera a Europa.

12h–Visita de l’Associació Fes-Sais i recepció del president de l’Assoc.i Alcalde Sr. Hassan
Slighoua
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Ens rep el president nacional de l’Associació Fés Sais i ens acompanya el nostre amfitrió l’alcalde de
Fez que és alhora representant regional d’aquesta associació. Es tracta d’una entitat creada el 1986
que té com a objectius ajudar socioeconòmicament i culturalment a la ciutat de Fez. En el seu
moment van crear el Festival de Músiques Sagrades (que ara té la seva pròpia fundació), distribueix
aliments durant el Ramadà, col·labora en l’àmbit rural en temes socials i de salut i gestiona fons
d’origen divers per a la millora de la societat marroquina.



S’estableix un acord amb Fundació Plataforma Educativa que seguirà aquests punts:



Consensuar un conveni marc entre les dues entitats
Diagnosticar les necessitats més urgents de la població de Fez
Establir els col·lectius prioritaris d’atenció
Buscar Finançament i
Establir una interlocució tècnica entre l’Ekbal Bourkhadi, representant de Fundació Plataforma
Educativa a Fez, i la sra. Fàtima, representant de Fés Sais.
Pren especial rellevància la importància d’evitar el treball infantil a la ciutat de Fez.
o
o
o
o
o

14h Dinar
16h – Visita a la seu de la Wilaya (Govern Central) i recepció del sr. Mohammed Dardouri
(president del govern central de la regió)
El sr. Mohammed Dardouri va mostrar-se molt interessat en les propostes de cooperació internacional
que va presentar la delegació catalana. L’alcalde de Tordera, va fer un petit resum de les tasques
realitzades fins ara a Fez així com de la implicació de l’Ajuntament de Tordera, la Diputació de
Barcelona i de Fundació Plataforma Educativa.
Projecte “Enfortiment Institucional de l’Emprenedoria a Fez”
En el marc del projecte entre ajuntaments, finançat per la Diputació de Barcelona, es va donar el tret de
sortida del projecte “Enfortiment Institucional de l’Emprenedoria a Fez” a través de la primera formació
exclusivament dedicada a la promoció de l’emprenedoria per part dels ajuntaments.

Assisteixen: tota la delegació catalana, tècnics municipals locals i altres agents socials de Fez
17h–Reunió formativa a l’Ajuntament de Fez-Mechouar sobre el projecte ‘Enfortiment
institucional de l’Emprenedoria a Fez’ Intercanvi experiències Ajuntament Tordera i Ajunt. Fez.


El sr. Joan Carles Garcia, a través d’un powerpoint, realitza una acció formativa als assistents a la
trobada. L’interès de l’Ajuntament de Tordera és replicar les bones pràctiques en matèria d’ocupació
juvenil que realitzen al municipi de Tordera i que poden replicar-se a Fez oferint l’assistència
necessària per a fer-ho possible.



Es firma el conveni bilateral entre ambdós ajuntaments.

Dimarts 17 de juny de 2014
9h – Reunió cloenda a l’hotel: últims temes a tractar


Amb l’alcalde de Fez s’arriba a la conclusió que gestionarà el projecte ‘Enfortiment Institucional’
l’Associació Moultaka gràcies a la seva expertesa en emprenedoria juvenil, i serà el braç executor
de l’Ajuntament de Fez en aquesta iniciativa entre municipis.
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