
ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA  
DEL CONSELL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 

 
 
Centelles, 14 de novembre de 2016 
 
Assisteixen: JP (Càritas), AL i T (Mans Unides), E (AMPA Escola Bressol), JS (AMPA Ildefons 
Cerdà), M (Creu Roja), AG en substitució de RP (Arajunts), DC (CIU), NV (PSC) i CC que actua 
com a presidenta del Consell. 
 
S’excusen: PV (Amics del poble Sàhara), IB (Escola Xoriguer) i DM 
No assisteixen: AMPA Escola Sagrats Cors 

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Informació sobre la crisi humanitària de refugiats i acollida 
3. Selecció de projectes d’ajut al desenvolupament 2016 
4. Precs i preguntes. 

 

1. Aprovació de l’acta anterior 
 
            S’aprova per unanimitat. 
 

2. Informació sobre la crisi humanitària de refugiats i acollida 
 
La presidenta explica que es segueix de prop la crisi humanitària de refugiats i que estan 
pendents per si els proposen de fer alguna acollida. Ha Vic han acollit ja a una quarantena de 
persones, però per ara no es parla de fer acollida als pobles. Centelles i l’Ajuntament està 
preparat per si es dona el cas. 
En la línia de denúncia i sensibilització explica que s’ha fet el Joc dels camins dels refugiats 
i que el dia 16 de novembre es passarà el documental de Astral de Jordi Évole al teatre –
Casal Francesc Macià. 
 
AG: demana pel protocol d’acollida i per l’habitatge 
 
Presidenta: Explica que el protocol d’acollida és el mateix que es fa servir per acollir la 
població immigrada des de Serveis Socials i que si cal un habitatge hi ha el compromís de 
buscar-lo i facilitar-lo. 
 

3. Selecció de projectes d’ajut al desenvolupament 2016 
 

La Presidenta exposa els projectes que han arribat i que si sembla bé es faci la selecció via 
consens a partir de que cada entitat faci la seva valoració. 
 
Valoracions de les entitats: 
 
Mans Unides: proposen el projecte Una granja modelo en el Norte de Nicaragua: 
productividad lechera y sostenibilidad agropecuaria. 



 
Escola Bressol Niu d’Infants: proposen el projecte Una granja modelo en el Norte de 
Nicaragua: productividad lechera y sostenibilidad agropecuaria. 
 
Escola Ildefons Cerdà: proposen el projecte Una granja modelo en el Norte de 
Nicaragua: productividad lechera y sostenibilidad agropecuaria. 
 
Creu Roja: proposen el projecte Una granja modelo en el Norte de Nicaragua: 
productividad lechera y sostenibilidad agropecuaria. 
 
Caritas: proposen el projecte Una granja modelo en el Norte de Nicaragua: 
productividad lechera y sostenibilidad agropecuaria. 
 
Els no assistents Amics del Poble Sahrauí, AMPA Escola  Xoriguer i DM per correu 
electrònic han fet arribar la seva valoració i tots tres han proposat el projecte Una granja 
modelo en el Norte de Nicaragua: productividad lechera y sostenibilidad 
agropecuaria. 
 
Per unanimitat i per consens s’acorda aportar l’Ajuda al desenvolupament al projecte: 
 
Una granja modelo en el Norte de Nicaragua: productividad lechera y sostenibilidad 
agropecuaria. 
 
Amb la següent distribució de diners: 
 
Aportació projecte:  5.381 euros 
Aportació 10% gestió Fons Català: 538 euros 
Aportació projecte del Fons català de la resta de diners 331 euros a: Suport a 
l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea 
mediterrània (projecte 2833) 
 

 
4. Precs i preguntes. 
 
Caritas Centelles informe de la Xerrada sobre la nova seu del Banc d’Aliments. 
 
AG: demana quantes reunions es fan a l’any del Consell. 
 
Presidenta: respon que entre 2 i tres reunions anuals  
 
 
 
Al no haver-hi cap més tema s’aixeca la sessió. 
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