
ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA  
DEL CONSELL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 

 
 
Centelles, 15 de desembre de 2015 
 
Assisteixen: JS (Càritas), LC (Mans Unides), PV (Amics del poble Sàhara), JS (AMPA Ildefons 
Cerdà), GA (AMPA Escola Bressol), IB (Escola Xoriguer), MC (AMPA Escola Sagrats Cors), RP 
(Arajunts), VB (Arajunts), NV (PSC) i CC que actua com a presidenta del Consell. 
 
S’excusen: DM i DC (CIU) 
 

1. Presentació i constitució del nou Consell de Cooperació: 

La presidenta  demana si cada persona, al ser la constitució del Consell, pot fer una presentació 
personal i que diguin quina entitat representen. Seguidament i tal com marca la normativa explica 
que per ser membres cal que ens facin arribar un acord de l’entitat fent el nomenament de la persona 
com a representant. La presidenta exposa l’ampliació amb representants de les AMPES del poble, 
essent aquest un valor afegit al Consell.  
Seguidament exposa les línies de treball de la regidoria de Cooperació i Solidaritat per la legislatura 
2015-2019, aquestes són: 
 

1. Programes de sensibilització en Cooperació al Desenvolupament amb els programes: 
- Festa de la Cooperació 
- Projecte de Pau i no-violència 
- Crisi de refugiats a la Europa 
- Consell de cooperació com a òrgan de participació 

 
2. Suport a activitats i programes d’entitats local: 

- Amics del poble Saharauí 
- Agermanament amb Kaparan (Senegal) 
- Mana Unides 
- Escoles  
- Etc. 

 
3. Projectes d’Ajut al Desenvolupament.  
    A principis d’any s’obra convocatòria i som socis del Fons Català de Cooperació. 

 
 
Referent a acollida de refugiats demana d’unificar les reunions de la comissió creada amb les del 
Consell per ser pràcticament la mateixa gent i explica que es mantenen informacions amb el Consell 
Comarcal i amb el Fons Català de com va el procés d’acollida. 
 
Aquest és el plantejament i que està obert a aportacions i a millores 
 
VB: Exposa que les línies d’actuació estaria bé que fossin a partir d’un procés de participació i que 
no fossin tant establertes per la regidoria. 
Referent a l’acollida de refugiats exposa que no s’ha fet cap més reunió, de com està la dotació de 
recursos per l’acollida i com està el Pla d’Acollida 
 



Presidenta: Explica que s’han exposat les línies generals de la regidoria i que no és un model tancat. 
Referent al tema de l’Acollida exposa que no hi ha hagut més reunions perquè tampoc hi ha hagut 
informació nova i que es compromet a que quan hi hagi nova informació fer-la arribar i que s’està 
treballant pel Pla d’acollida. 
 
VB: Demana poder participar al Pla d’Acollida 
 
LC: Exposa que al estar en un començament de legislatura i de nou Consell que seria interessant 
treballar els temes de Cooperació de forma transversal tot l’Ajuntament i el poble, per exemple els 
Drets Humans,  això també donaria més visió al Consell de Cooperació 
 
Presidenta: Diu que veu bé la proposta i que s’està treballant amb el Programa de Pau. 
 
VB: Demana en quina periodicitat es reuneix el Consell. 
 
Presidenta: Diu que no està establerta, però que són entre 2 i 3 reunions a l’any. 
 
IF: Està d’acord i veu interessant poder treballar de forma transversal. 
 
PV: Exposa que veu i cal treballar per l’acollida dels refugiats però demana que es tingui en compte 
i no s’oblidi els temes ,projectes i activitats que s’estan treballant des de fa temps. Que hi ha moltes 
necessitats i que cal treballar per sensibilitzar i conscienciar a la ciutadania del fons dels problemes.  
Que no ens movem només per les imatges d’un determinat problema o conflicte que surt a la TV. 
 
JS: Demana quines partides pressupostàries hi ha de Cooperació i que estaria bé fer arribar una 
memòria dels projectes d’Ajut al Desenvolupament que l’Ajuntament ha fet fins a l’actualitat. 
 
GA: Proposa que si les escoles s’hi han d’implicar en algun projecte aquest tingui una base sòlida i 
ben estructurat per tal que es pugui treballar a llarg termini i sigui de totes les escoles. 
 
VB: Afegeix que crear consciència crítica en l’alumnat estaria molt bé. 
 
IF: Afegeix que es important la implicació de les escoles i dels mestres. 
Jordi Serra: Afegeix que també les AMPAs . 
 
DC: Exposa que les tot ho demanem a les escoles i que en una reunió recent amb els equips 
directius, aquests van exposar que tenen el calendari d’activitats extres molt ple i que no poden 
assumir massa més. 
 
JS: Diu que això és una realitat i que sempre acabem anant als centres escolars per facilitat, proposa 
demanar i recollir que fan de cooperació i solidaritat a cada centre per tal de fer una visualització 
del que ja fan i potser d’aquesta manera enllaçar i potenciar accions que ja es fan.  
 
S’acorda que cada AMPA recollirà informació sobre accions i activitats que fan els seus centres en 
temes de cooperació i solidaritat i es presentarà  a la propera reunió 
S’acorda fer la propera reunió a principis d’any. I sense cap més intervenció s’aixeca la sessió del 
Consell.  
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