
 
 

CONSELL DE COOPERACIÓ  

4 de juliol de 2013 

 

 

 Assistents: Natalia Lagunas  (Codescam), Rita Huybens (La Lliga), Víctor Martos (PP), 

Lleonard Barrios (Entrepobles), Erika Barrera i Joan Martín (Castellar x Colòmbia), Marco 

Mariño (Uno más uno), Bea García (CIU). 

 

 S'excusen: Pilar Llaquet, Núria Juncadella, Mercè Perna, Núria Robert. 

 

Lloc: edifici El Mirador, Sala d’Actes. 

Inici consell: 18 hores. 

 

 

Ordre del dia 
 

1.APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

 

2.CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS DE SENSIBILITZACIÓ 

S'exposa l'adjudicació de la subvenció de sensibilització, es diferencia que hi ha les dues peticions:  

- Les escoles Sant Esteve i Emili Carles Tolrà, 

- La Lliga, s’ exposa que presentaran el testimoni d'una persona que ha viscut molts anys a El 

Congo i que presentarà la seva realitat, es farà a l'octubre. 

 

3.CONCESSIÓ DE COOPERACIÓ 

Es comenta i comparteix si totes les entitats han de tenir la mateixa puntuació de 10 punts per part 

de la regidoria. 

Es planteja i debat entre assistents que totes les activitats tenen una valoració i és subjectiu poder 

ajustar el criteri a cadascuna ja que els mitjans que tenen són diversos. 

S'exposen i presenten les quanties concedides a cada entitat, segons quadre adjunt, amb la relació 

dels projectes presentats. 

Es planteja la petició de tenir un resultat de la valoració final rebuda de de la comissió de cada 

projecte i la de l'experta. 

S'acorda que es presentarà al Fons català de cooperación el projecte de La Lliga, la resta es 

subvencionarà directament des de l’Ajuntament. 

 

4. L'ACTUAL: Es recorda que aquest any es va acordar fer un especial de sensibilització dedicat a 

les escoles de Castellar, passat l'estiu es planteja poder fer un consell per treballar l'especial acordat. 

Es proposa si es torna presentar articles d'opinió a l'Actual es demana si volen fer-lo l’entitat 

Afrocatalana. Es planteja fer roda entre els membres assistents. 

S'acorda al setembre concretar els temes que farà com escrits la comissió. 

 

5. EMERGÈNCIES: Es presenten les campanyes que té Farmamundi obertes per poder fer 

aportacions, hi ha disponibles 2880€.  

S'acorda que es faran arribar les propostes que hi ha com a emergències obertes.  

Al setembre decidim on es deriven els diners. 

 

6. PROJECTE AVALUEM: S'acorda passar les dates possibles pel curs i el contigut establert per tal 



que cada entitat proposi candidats. 

Rita, representant de La Lliga,  planteja que el temari pugui fer un retoc amb les exposicions dels 

dubtes que sempre aparèixen: gènere, medi ambient...,es planteja que es pot  fer la petició a l'entitat. 

 

7.CURS DE CATALÀ: S'informa que al setembre hi haurà un  nou curs de català a través del 

consorci de normanització lingüística,  es faran les 45 hores de formació de català. 

 

S’entrega als assistents el quadre de repartiment econòmic de la concessió de subvencions 2013 de 

la convocatòria de sensibilització i de cooperació. 

 

Es clou la sessió a les 21 hores. 

 

  

 


