
ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL CONSELL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 

 
Centelles, 12 d’abril de 2018 

 

Assisteixen: ES (Escola Sagrats Cors), JP (Càrites), LC (Mans Unides), DC (PdeCat), AG 

(Ara Junts), NV (PSC) i CC que actua com a presidenta del Consell.  

S’excusen: IF (Escola Xoriguer) i RP (Ara Junts). 

Ordre del dia:  

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Activitats regidoria 2018 

3. Convocatòria per a projectes de cooperació al desenvolupament 

4. Coordinació activitats de cooperació i solidaritat per l’any 2018 

5. Precs i preguntes 
 

1. Aprovació de l’acta anterior 

S’aprova per unanimitat. 

2. Activitats regidoria 2018 
 

La presidenta explica que el proper dissabte, 12 de maig, tindrà lloc el segon 

Campament de Pau de Centelles englobat dins del Programa de Pau del municipi. Un 

any més es convidarà a les entitats del poble a formar-hi part. L’activitat consistirà en 

el muntatge del campament, el desenvolupament de les activitats preparades per cada 

entitat i finalitzarà amb una fotografia de denúncia per mostrar el desacord entorn a la 

situació de les persones refugiades. D’altra banda, a la tarda es durà a terme la festa 

de la cooperació. També s’explica l’acte de presentació que va tenir lloc el passat 11 

de febrer al Casal Francesc Macià.  
 

DC: Proposa recollir donatius al llarg de les diferents activitats. 
 

LC: Exposa la possibilitat de col·laborar amb la Taula de Refugiats de Vic. Explica que 

des de la mateixa s’ha dut a terme una activitat de sensibilització adreçada a infants i 

famílies on, a través de contes, es treballen temàtiques que tenen a veure amb les 

persones refugiades.  

3. Convocatòria per a projectes de cooperació al desenvolupament 
 



La presidenta informa que, com cada any, s’obre el període de presentació de 

projectes de cooperació al desenvolupament.  
 

LC: Demana que es canviï la imatge del cartell ja que fa referència a l’aportació del 

0,7% i, a dia d’avui, no és una xifra real. També recorda el compromís que es va 

adquirir per part de l’Ajuntament d’augmentar progressivament aquesta aportació.  
 

AG: Demana quin tant per cent representa l’aportació de l’Ajuntament dins del 

pressupost municipal actualment. 
 

Presidenta: Es compromet a fer el càlcul i enviar-lo per correu electrònic a tots els 

membres del Consell. També acorda canviar la imatge del cartell a proposta de LC.  
 

4. Coordinació activitats de cooperació i solidaritat per l’any 2018 
 

LC: Informa que des de Mans Unides tenen previst organitzar la Tómbola Solidària i la 

venda d’espelmes. També aprofita per deixar patent el seu malestar degut a la 

coincidència que hi va haver el passat dissabte, 11 de febrer, data en la qual es va 

programar la presentació del Mannequin Challenge obligant a l’entitat a moure una 

activitat prevista per aquell dia. També comenta que a les comunicacions de l’acte 

fetes per part de l’Ajuntament hi havia un error a l’hora.  
 

5. Precs i preguntes 
 

La presidenta explica el Torneig de Futbol Barri Solidaris amb el Salvador que 

començarà el diumenge 29 d’abril, i que es disputarà cada 15 dies al llarg de les 

properes 12 setmanes. Aquest torneig neix de l’experiència d’una família de Centelles 

que va viure i observar en primera persona la pobresa del Salvador. L’objectiu és 

recollir material esportiu de futbol i poder-lo enviar al Salvador, a més de fomentar 

valors solidaris a través del joc.  
 

AG: Proposa avançar la convocatòria de projectes per tal que les entitats i 

associacions tinguin més temps de marge per presentar-los. També demana millorar 

la comunicació de la convocatòria.  
 

Els membres creuen que podria ser interessant enviar-la personalment a les entitats.  
 

Presidenta: Es tindran en compte les aportacions.  
 

DC: Demana que es revisi la partida destinada a projectes de cooperació.  


