
ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA  
DEL CONSELL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 

 
 
Centelles, 27 de novembre de 2017 
 
Assisteixen: JP (Càritas),  CF (AMPA Escola Bressol), JS (AMPA Ildefons Cerdà), RP (Arajunts), 
DC (CIU), M i E (Creu Roja), MP (Escola Bressol), IB (Escola Xoriguer), NV (PSC) i CC que 
actua com a presidenta del Consell. 
 
S’excusen: LC (Mans Unides), i DM  

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 2017 
5. 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 a la  Xarxa per a l’Acollida i la integració de persones refugiades 
o sol·licitants de protecció d’Osona (XAPRO) hi ha 40 persones, però que no està en 
funcionament perquè les persones que hi havia a la comarca s’han derivat i perquè no han 
arribat més refugiats.  Fins ara no hi ha hagut cap demanda de suport.   
No es va renovar la subvenció a l’associació que acollia a les persones refugiades. I s’han 
buscat mentors per algunes persones, per això fins ara no ha calgut la col·laboració de 
l’Ajuntament. 
 
Creu roja: informe que les persones refugiades que portava l’associació Dianova les ha 
assumit Creu Roja. Atenen 6 famílies. 
 
Presidenta: Informe que el tancament del programa de Pau 2017 es farà el dia 11 de febrer al 
Casal Francesc Macià i es presentarà el Mannequin Challenge.  
 

3. Selecció de projectes d’ajut al desenvolupament 2017 
 
Presidenta: Informa que aquest any cap entitat ha presentat projectes d’ajut al 
desenvolupament. Per aquest motiu s’ha parlat amb el Fons Català i tenint en compte les 
prioritats del Consell han enviat projectes que ells ja tenen aprovats. Un és el projecte de 
PRODUCTIVITAT LLETERA I SOSTENIBILITAT AGROPECUÀRIA: UNA GRANJA 
MODEL AL NORD DE NICARAGUA, que l’Ajuntament ja hi ha donat suport i que falta 
cobrir una part del pressupost. Els altres són projectes d’emergències del Huracà Irma a 
Haití i pel Terratrèmol a Mèxic i el projecte de CONTRIBUIR A L’EXERCICI REAL DEL 
DRET A LA SALUT DE LA POBLACIÓ REFUGIADA SIRIANA I LIBANESA MÉS 
VULNERABLE A AARSALL, VALL DE BEKKAA (Líban) 



 
 
Valoracions de les entitats: 
 
AMPA Escola Bressol Niu d’Infants: proposen cobrir el projecte Una granja modelo en el 
Norte de Nicaragua: productividad lechera y sostenibilidad agropecuaria.i la resta 
dels diners que vagi al projecte de salut a la població refugiada al Líban.  
 
AMPA Escola Ildefons Cerdà: proposen el projecte Una granja modelo en el Norte de 
Nicaragua: productividad lechera y sostenibilidad agropecuari, i la resta dels diners 
que vagi al projecte de salut a la població refugiada al Líban. 
 
Creu Roja: proposen el projecte Una granja modelo en el Norte de Nicaragua: 
productividad lechera y sostenibilidad agropecuaria,  i la resta dels diners que vagi 
al projecte de salut a la població refugiada al Líban. 
 
Caritas: proposen el projecte Una granja modelo en el Norte de Nicaragua: 
productividad lechera y sostenibilidad agropecuaria. i la resta dels diners que vagi 
al projecte de salut a la població refugiada al Líban.  
 
AraJunts: proposen el projecte Una granja modelo en el Norte de Nicaragua: 
productividad lechera y sostenibilidad agropecuaria.  
 
PDeCat: proposen el projecte Una granja modelo en el Norte de Nicaragua: 
productividad lechera y sostenibilidad agropecuaria. i la resta dels diners que vagi 
al projecte de salut a la població refugiada al Líban. 
 
AMPA Escola Xoriguer: proposen cobrir el projecte Una granja modelo en el Norte de 
Nicaragua: productividad lechera y sostenibilidad agropecuaria.i la resta dels diners que vagi 
al projecte de salut a la població refugiada al Líban. 
 
AMPA Escola Sagrats Cors: proposen cobrir el projecte Una granja modelo en el Norte de 
Nicaragua: productividad lechera y sostenibilidad agropecuaria.i la resta dels diners que vagi 
al projecte de salut a la població refugiada al Líban. 
 
 
Els no assistents han fet arribar la seva proposta  per correu electrònic: 
 

DM: proposen cobrir el projecte Una granja modelo en el Norte de Nicaragua: productividad 
lechera y sostenibilidad agropecuaria, i la resta de diners dividir-los entre els dos projectes 
d’emergències. 

 
Mans Unides: proposen cobrir el projecte Una granja modelo en el Norte de Nicaragua: 
productividad lechera y sostenibilidad agropecuaria, i la resta de diners dividir-los 
entre els dos projectes d’emergències. 
 
 
Per unanimitat i per consens s’acorda aportar l’Ajuda al desenvolupament als projectes: 
 
Una granja modelo en el Norte de Nicaragua: productividad lechera y sostenibilidad 
agropecuaria. Amb una aportació de 2.860 euros 



 
CONTRIBUIR A L’EXERCICI REAL DEL DRET A LA SALUT DE LA POBLACIÓ 
REFUGIADA SIRIANA I LIBANESA MÉS VULNERABLE A AARSALL, VALL DE 
BEKKAA (Líban). Amb una aportació de 3390 euros 
 
Aportació total a projectes: 6.250 euros 
 
DC: Demana a l’equip de govern que ara que s’estan preparant els pressupostos per l’any 
2018 que es tingui en compte l’increment de la partida a Ajut al desenvolupament. 
 
RP: Demana quin és el % sobre el pressupost total que representa la partida d’Ajut al 
desenvolupament i quina perspectiva d’augment hi ha per part de l’equip de govern. 
 

4. Precs i preguntes 
 
RP: Proposa que, ja que aquest Consell és l’únic existent de representació i de participació 
ciutadana, seria bo d’empoderar-lo més, que creu que té poca activitat i podria ser més actiu. 
Que hi hagués un equip de treball. 
 
Presidenta: Estem oberts a qualsevol proposta, recordar que és un òrgan consultiu i que ja hi 
ha la Comissió del Programa de Pau. 
 
DC: Retornant al tema de les persones refugiades, demana que al no haver-hi la subvenció si 
es pot fer alguna cosa. 
 
Creu Roja: Informa que hi ha una previsió de fons per part de Creu Roja, i que des de la 
Taula de Vic es fa una proposta de sensibilització. 
 
IF: exposa que el tema de participació del Consell i de més activitat ha estat recurrent els 
últims anys. 
 
 

           Al no haver-hi cap més tema s’aixeca la sessió. 
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