
 

 

Consell de Solidaritat i Cooperació  
ACTA DEL DIA 20 DE JULIOL DE 2017 

 

ASSISTENTS: 

1. PEPA MARTINEZ   REGIDORA COOPERACIÓ- AJUNTAMENT  

2. ELISABET MINGUELL   TÈCNICA COOPERACIÓ - AJUNTAMENT  

3. NURIA RASPALL   REPRESENTANT POLÍTICA ERC    

4. ANGELA PAPPALARDO  REPRESENTANT POLÍTICA SOM DE CASTELLAR 

5. BEA GARCÍA    REPRESENTANT POLÍTICA PDCAT 

6. SARA CASANOVA   REPRESENTANT POLÍTICA DECIDIM CASTELLAR 

7. NÚRIA JANÉ    ENTITAT LA LLIGA DELS DRETS DELS POBLE  

8. LLEONARD BARRIOS   ENTITAT ENTREPOBLES 

9. ALICIA RODRÍGUEZ   ENTITAT ENTREPOBLES 

10. MIREIA CROSA   AMICS DEL NEPAL 

11. ANNA BRUNET    AMICS DEL NEPAL 

12. MONTSE MARTÍ   ESCOLA JOAN BLANQUER  

13. AMPARO SÁNCHEZ   ESCOLA EMILI CARLES  

14. NATALIA LAGUNAS   ENTITAT CODES CAM   

15. ERIKA BARRERA LÓPEZ  ENTITAT CASTELLAR X COLÒMBIA 

16. JOAN MARTÍN    ENTITAT CASTELLAR X COLÒMBIA  

17. GERARD NEVOT                ENTITAT UNOMÁSUNO 

18. MARCO MARIÑO   ENTITAT UNOMÁSUNO 

19. NÚRIA CAMPS    REPRESENTANT AVALUEM 

 

EXCUSATS: 

 

1. MERCÈ PERNA   ESCOLA SANT ESTEVE 

2. LAMINE SOUANE   ENTITAT AFROCATALANA 

 

LLOC:  EL MIRADOR, Sala Lluís Valls Areny 
HORA:  A les 18.15 s’inicia la sessió i es tanca a les 20.30 hores. 

 

ACTA DE LA SESSIÓ 

• Una hora abans del consell de cooperació s’ha dut a terme una sessió 
de presentació dels sis projectes de cooperació participants a la 
convocatòria. Té caire informatiu i en cap cas serà vinculant per a la 
valoració del projecte presentat. 



Es valora molt en positiu obrir a totes les persones membres del 
consell, el poder conèixer els projectes de les entitats i la tasca que 
aquestes duen a terme.  

 

1. Lectura, si s’escau, i aprovació de l’acta anterior. 
Es dona per aprovada l’acta enviada anteriorment per correu electrònic als 
membres representants i es fa per acord de les i els presents. 

 

2. Resolució de les Bases de la convocatòria de Subvencions de  cooperació 
internacional i de sensibilització: 

 
• Es presenten les propostes valorades que han participat a la 

convocatòria 2017 i la concessió definitiva de les Bases de 
sensibilització, incloses a la convocatòria municipal general de 
subvencions.  
La Junta de Govern Local del 4 de juliol de 2017 adopta l’acord: 
 
Aprovar la concessió de les subvencions a entitats sense afany de lucre 
en l’àmbit de cooperació, solidaritat, nova ciutadania i voluntariat 
(activitats de sensibilització) per l’any 2017, d’acord amb el detall 
següent: 

o AMPA Escola Emili Carles Tolrà – 400€ 
Col·laboració amb l’Escola IMSHA d’Éseka (Camerun) 
o AMPA Escola Sant Esteve – 520€ 
Col·laboració amb l’Escola Fior di Lotto a Pushkar (Índia) 
o AMPA Escola Joan Blanquer – 490€ 
Col·laboració amb l’orfenat de Bhimphedi (Nepal) 

 
• Es presenten  les propostes de les Bases específiques reguladores del 

procediment de subvencions a projectes de cooperació internacional per 
al desenvolupament per a l’any 2017. 
S’informa que la valoració dels projectes de cooperació internacional ha 
comptat amb la contractació experta del suport extern d’Avaluem, 
realitzada en conjunt amb la tècnica municipal.  

 
A cada representant d’entitat participant a la convocatòria se li fa 
entrega de la devolució de la valoració tècnica del seu projecte.  
Es presenta també segons la puntuació obtinguda l’aproximació del 
repartiment econòmic de la convocatòria, segons la quantia assignada a 
la partida econòmica. Resta pendent de reunir-se la comissió de 
valoració per tal de donar la conformitat a la proposta i presentar-se a 
l’aprovació de la Junta de Govern Local. Als assistents que no presenten 
projecte se’ls informa sols d’aquest repartiment de punts i econòmic de 
la partida assignada.  
 



3. Assignació de la participació en les campanyes d’emergències 
 
Es presenta la proposta de Farmamundi Farmacèutics Mundi, fer entrega dels 
diners que hi ha destinats en el pressupost a actuacions en emergències 
mundials, en tant que aquesta entitat té una actuació immediata en 
l’aportació de kits sanitaris quan s’esdevenen emergències.  

 

S’acorda aprovar el pagament dels 3.000 euros que es disposen 

 
4. Participació del consell als mitjans de comunicació en els Dies 

internacionals 
S’ofereixen per a preparar escrits per a publicar a l’Actual entorn els 
dies internacionals els següents: 

 

DIES INTERNACIONALS 

REGIDORIA DE COOPERACIÓ I NOVA CIUTADANIA 
GENER 31 DIA INT. DE LA NO-VIOLÈNCIA I LA PAU – escola Joan Blanquer 
AGOST 9 DIA MUNDIAL DE LES POBLACIONS INDÍGENES – Castellar x Colòmbia 
OCTUBRE 24 S'INICIA LA SETMANA DEL DESSARMAMENT - Entrepobles 

NOVEMBRE 6 
PREV.DE L'EXPL. DEL MEDI AMBIENT EN GUERRES I CONFLICTES ARMATS –  
Castellar x Colòmbia 

DESEMBRE 10 DIA DELS DRETS HUMANS – Lliga dels drets del pobles 
  
S’acorda la continuïtat de la proposta existent i es deixa oberta la participació 
a les aportacions que es vulguin fer. 
 
5. La regidora informa de l’acollida a les persones refugiades. S’exposa els 

contactes existents i informació rebuda de la Generalitat de Catalunya, a 
través de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania i de les gestions 
de coodinació efectuada amb l’entitat Creu Roja. A l’actualitat es duu a 
terme per part de Secretaria la formació de mentors que han 
d’acompanyar a les persones acollides i es preveu que a inicis del nou any 
s’obri una nova campanya formativa. Es debat la importancia de que cal 
que aquests mentors siguin persones formades per tal que 
l’acompanyament sigui exitòs. La regidora presenta que la proposta 
municipal es crear la disponibilitat d’una vivenda com a plaça continua 
dedicada a l’acollida de persones refugiades. Proposa que si es planteja 
així, permetrà continuitat en el temps i si una persona/familia marxa poder 
demanar que una altra ocupi el seu lloc. 

6. Torn obert de propostes, suggeriments i preguntes 
 

o S’informa que l’entitat SOS Castellar, que l’any anterior va constituir-se 
i també va presentar projecte a la convocatòria, ha decidit no seguir amb 
la tasca. A través del seu representant José Ma. Jiménez es delega a la 



tècnica municipal a comunicar la seva baixa al consell. L’entitat no es 
dissol, però la seva activitat es paralitza. Arran d’un nou viatge que van 
fer al Nepal han valorat que la proposta presentada per la seva contrapart 
no era tal i com van percebre i no continuaran. 
 
o S’informa que l’entitat Afrocatalana no ha presentat projecte de 
cooperació a la convocatòria actual, però si que segueixen treballant en 
l’àmbit de la sensibilització a través de la guia didàctica municipal. 
Ofereixen un espectacle infantil de música africana i ja s’ha dut a terme a 
l’Auditori municipal en dues ocasions. 

 
o S’informa que la representat de l’entitat CODESCAM es trasllada a viure 
a l’Àfrica, pel que no serà present en futures convocatòries. Presenta que 
l’entitat unirà els seus esforços amb l’altre entitat AGERMANAMENT, 
també coneixedora del seu projecte i amb disponibilitat de més suport 
personal per seguir amb la tasca. 

 
 

Es dona la sessió del consell per tancada a les 20.30 hores. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 


