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El Consell de Cooperació acorda la creació d’una comissió de
treball per coordinar les accions d’ajuda als refugiats

Dijous 1 d'octubre de 2015

L’Ajuntament destinarà 3.000 euros a Creu Roja i Farmamundi per donar 
suport als refugiats en trànsit que arriben a Europa

El Consell de Cooperació celebrat ahir dimecres, 30 de setembre, va acordar la
creació d’una comissió de treball que tindrà per objectiu la coordinació al municipi
de les accions de suport i acollida a les persones refugiades arribades a Europa a la
recerca d’un entorn segur.

Aquest nou òrgan estarà format per la presidenta del Consell de Cooperació, un
representant de cada grup municipal, la regidora de Salut, Serveis Socials i
Habitatge, les responsables tècniques municipals de Serveis Socials i Programes
Socials, a més d’un representant de Creu Roja, un de Càritas i un de les entitats de
cooperació del municipi.

Durant la mateixa sessió, també es va aprovar que l’Ajuntament destini la totalitat
del pressupost d’emergències previst per aquest 2015, que suma 3.000 euros, al
suport als refugiats en ruta que fugen de la guerra civil de Síria o d’altres conflictes
internacionals. 1.500 euros seran per contribuir a fer realitat un dispositiu d’acció
humanitària de Creu Roja que té per objectiu enviar  estoigs d’higiene a famílies
refugiades al centre d’Europa. Els 1.500 euros restants s’aportaran a l’entitat
Farmamundi, concretament per a la intervenció urgent per distribuir aliments,
estoigs de neteja i material d’aixopluc durant els dos propers mesos al mateix
col·lectiu.

D’altra banda, la regidora de Programes Socials, Pepa Martínez, va anunciar que per
al pressupost de Cooperació per al 2016 “es proposarà una partida
extraordinària de 25.000 euros per al reforç d’aquells serveis del municipi que
poden veure incrementada la seva activitat per l’acollida de refugiats”. En
aquest sentit, l’alcalde, Ignasi Giménez, va explicar que en les properes setmanes
“caldrà realitzar una tasca de planificació i coordinació entre administracions
per tal que s’ofereixi una mateixa cartera de serveis a tots els municipis”.
Giménez va afegir que “en cap cas s’ha de crear una doble xarxa de recursos
sinó reforçar els ja existents” i que el municipi serà representat als diferents
òrgans de coordinació creats per la Generalitat i el Consell Comarcal per tal
d’atendre l’acollida de refugiats.
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A més, també es va explicar que una seixantena de persones s’han inscrit al registre
de voluntaris obert per l’Ajuntament per tal de d’ajudar a la població refugiada.
Aquestes persones seran convocades en les properes setmanes a una trobada per tal
d’impulsar diverses accions, tant pel que fa al suport a les persones refugiades en
trànsit com a les que puguin arribar finalment al nostre territori. Els representants
del Consell van fer èmfasi ahir en la necessitat de coordinació entre administracions
i societat civil i de sensibilització de la població.

Respecte a aquest darrer tema, l’entitat Club Cinema Castellar Vallès va presentar
ahir durant la sessió la projecció del documental sobre la guerra de Síria, Silvered
Water, Siria Self-Portrait. Aquest acte, que es durà a terme el divendres, 23
d’octubre, a les 21 h, a la Sala d’Actes d’El Mirador, comptarà amb la col·laboració
de la Regidoria de Programes Socials. Serà d’entrada gratuïta tot i que es recolliran
fons d’ajut a la població refugiada.

Vistiplau als projectes de cooperació per al 2015

D’altra banda, el Consell de Cooperació va ratificar ahir l’avaluació de projectes de
cooperació internacional per al desenvolupament d’enguany realitzada per la
comissió permanent d’aquest òrgan de participació. D’acord amb informe,
l’Ajuntament atorgarà subvencions per un valor total de 49.400 euros a les
propostes presentades per la Lliga dels Drets dels Pobles, Entrepobles, Codes-Cam,
Castellar x Colòmbia, Unomasuno+ i l’Associació Afrocatalana.

Així doncs, el municipi participarà de fins a sis projectes de cooperació. La proposta
de la Lliga dels Drets dels Pobles que du per títol “Defensa de l’Amazònia a través
de comunitats productives amb enfocament de sostenibilitat  i gènere en el marc de
corresponsabilitat global” rebrà 9.816 euros. Aquesta actuació es troba localitzada
als districtes de Yurimaguas i Balsapuerto, a la província de l’Alt Amazones (a la
regió del Loreto, Perú).

També es finançarà el projecte de l’ONG Entrepobles que du per nom “Construcció
d’un Estat plurinacional i intercultural per al Sumak Kausay amb la creació de la
Universitat de la Terra d’Equador”. El projecte, situat a Zamora Chinchipe, Azuay,
Esmeraldas i Guayaquil rebrà un total de 9.705 euros.

Així mateix, l’ONG Codes Cam percebrà 9.669 euros per al projecte “Manteniment
i formació a l’escola d’alumnes amb sordesa IMSHA” d’Éseka, al Camerun. La
proposta té com a finalitat garantir unes condicions d’aprenentatge de qualitat als
alumnes d’aquest centre, que compta amb infants d’entre 5 i 16 anys amb
discapacitat auditiva.

Un quart projecte que també rebrà subvenció municipal és el de l’entitat Castellar x
Colòmbia que du per títol “Trabajando ando”, localitzat a la ciutat de Floridablanca,
al districte de Santander (Colòmbia). La proposta rebrà 8.134 euros.

Les dues darreres propostes subvencionades es troben localitzades a Gàmbia. D’una
banda, es donarà suport al projecte de l’entitat UnomasUno+ i que du per títol
“Millora de la infraestructura sanitària a Touba Kolong (Fase 2)”, amb una
aportació de 6.700 euros. De l’altra, l’Associació Afrocatalana d’Acció Social
percebrà 5.374 euros, pel projecte “Construcció d’un mur al voltant de l’escola de
Patcharr”.



Totes aquestes entitats, que compten amb representant local, ja havien rebut ajuts en
anteriors convocatòries i són integrants del Consell de Cooperació.

Altres assumptes

Altres temes tractats en el consell van ser l’oferiment d’un curs d’assessorament a
ONG per a  l’elaboració de projectes de cooperació així com la commemoració per
part del Consell de diferents dies internacionals. Així, amb motiu del Dia
Internacional per a la Prevenció de l’Explotació del Medi Ambient a la Guerra i els
Conflictes Armats, la Lliga dels Drets dels Pobles projectarà el dia 3 de novembre, a
la Biblioteca, el documental Uchungu Na Tumaini, crònica del dolor i l'esperança,
sobre els efectes de la guerra al Congo i el testimoni de les dones. L’acte comptarà
amb la participació de Josep M. Royo, investigador del Programa de Conflictes i
Construcció de Pau de l’Escola de Cultura de Pau de l’UAB. També es presentarà el
model de telèfon mòbil de consum responsable Fairphone.

Així mateix el Club Cinema Castellar també va presentar la projecció de la
pel·lícula A luta continua, prevista per al divendres, 16 d’octubre, a les 21 h. Aquest
documental, inclòs dins la Mostra de Cinema Drets, Salut i Acció impulsada per
Farmamundi i Medicusmundi, parla de la situació del sistema de salut a Moçambic.
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