
ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA  
DEL CONSELL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 

 
 
Centelles, 19 d’abril de 2016 
 
Assisteixen: JP(Càritas), PAi CM (Mans Unides), GA (AMPA Escola Bressol), IB (Escola 
Xoriguer) , L (AMPA Escola Sagrats Cors), RP (Arajunts), DC (CIU), NV (PSC) i CC que actua 
com a presidenta del Consell. 
 
S’excusen: PV (Amics del poble Sàhara) i M (Creu Roja) 
No assisteixen: JS (AMPA Ildefons Cerdà), i DM 

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Representants definitius del Consell ( cal presentar la carta de l’entitat) 
3. Explicació del 3r programa de Pau i  no-violència. 
4. Festa de la Cooperació 2016 
5. Recull d’accions de solidaritat i cooperació al desenvolupament que fan els centres escolars i les  
AMPAS (les AMPAS recollien les accions i les presenten) 
6. Altres temes: Pla d’Acollida d’immigrants i refugiats, projectes d’Ajut al desenvolupament 2016. 
7. Precs i preguntes 

 

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

2. Representants definitius del Consell ( cal presentar la carta de l’entitat) 
 
Es recorda que cada entitat ha d’anomenar un representant i un substitut per formar part del 
Consell i que cal fer-ho arribar per escrit. 
 

3. Explicació del 3r programa de Pau i  no-violència. 
 

La regidora de Cooperació explica que el Programa de Pau per l’any 2016 amb les activitats 
previstes. Aquest es presentarà el mes d’abril i el lema a treballar és: El mur de la 
Mediterrània. Les persones refugiades. 
Es demana a la població que participi amb la construcció de vaixells i que aquests es 
recolliran del dia 23 d’abril, a més a més aquest dia es presentarà el Joc dels camins dels 
refugiats que ha estat creat amb un grup de persones de la població i la participació d’una 15 
de joves artistes. 
 

4. Festa de la Cooperació 2016. 
 
La presidenta: explica que la comissió de la festa ha començat a treballar per fer la festa el 
dia 21 de maig. 
 
DM: Demana si la Festa de la Cooperació es pot fer a la plaça Major.  



Presidenta: Diu que es mirarà i si hi ha possibilitat es farà a la plaça. 
RP: Exposa si es pot participar a la Comissió de la Festa.  
Presidenta: Diu que sí que es pot assistir. 
PA: Exposa que volen fer una xerrada sobre els camp de refugiats de Lesbos i si és pot lligar 
amb el programa de la Festa de la Cooperació. 
Presidenta: exposa que perfecte i que com cada any s’inclourà en els actes de la festa de la 
Cooperació. 
 

5. Recull d’accions de solidaritat i cooperació al desenvolupament que fan els centres 
escolars i les AMPAS (les AMPAS recollien les accions i les presenten). 

 
Cada centre assistent exposa les accions que fan: 
 
Escola Xoriguer: 
 

- Participen i amplien al Programa de Pau de l’Ajuntament 
- Ampa: Organitza una Quina de Nadal i els diners recollits van a fins solidaris. 

 
Escola Sagrats Cors: 
 

- Llàntia solidària 
- Recollida d’aliments de Càritas 
- Participació a la Marató de Sang de Centelles 
- Recollida solidària de roba per Mans Unides 
- Accions que fan els alumnes d’ESO destinats a entitats socials 

 
Escola Bressol: 
 
Falten les accions de l’Escola Ildefons Cerdà i de l’Institut, es concreta que es demanaran. 
 
 

6. Altres temes: Pla d’Acollida d’immigrants i refugiats, projectes d’Ajut al 
desenvolupament 2016. 

 
La presidenta : explica el procediment que es fa servir pel Pla d’acollida de persones immigrants i 
que serà el mateix que es farà servir per persones refugiades. 
 
R: Demana que es té previst per donar resposta al tema de l’habitatge. 
 
Presidenta: Explica que com ja es va dir en altres reunions hi ha el compromís de l’equip de govern 
de trobar allotjament per les persones que arribin. 
 
PA: demana per si hi ha d’haver problemes en el tema de padró municipal. 
 
Presidenta: Explica que es un tema complex però que fins ara s’ha anat solucionant amb les 
persones immigrades i que es treballarà igual per les persones refugiades. 
 
R: Explica que s’està elaborant una Moció a favor de les persones refugiades i contra l’acord de la 
UE – Turquia i per treure les banderes de la UE. 
 
Presidenta: Exposa que la Moció s’està parlant amb tots els grups polítics. 



 
PA: Demana fer constar que com a Consell no s’està d’acord amb l’acord de la UE-Turquia amb les 
persones refugiades 
 
NV: Exposa que el fet de treure la bandera de la UE és només simbòlic i diu que serà millor fer una 
recollida de firmes contra l’acord. 
 
L: Informa que Intermón va fer una recollida de firmes contra l’acord. 
 
 
 

7. Precs i preguntes 
 

PA: Davant l’emergència del terratrèmol a l’Equador demana si es pot fer alguna acció i destinar 
diners d’Ajut al desenvolupament. S’acorda parla amb L Alberto de la comunitat equatoriana de 
Centelles. 
 
Secretari: informa dels informes rebuts del Fons Català de projectes ja executats. 
 
R: demana de quina quantitat és la partida d’Ajut al desenvolupament i per la seva distribució. 
 
Secretari: explica que és de 7.000 euros per l’any 2016 i que cal treure 750 euros que és la quota de 
socis del Fons Català per la gestió de les ajudes i dels projectes. 
 
Al no haver-hi cap més tema s’aixeca la sessió. 
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