
TA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA  
DEL CONSELL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 

 
 
Centelles, 28 de març de 2017 
 
Assisteixen: JP (Càritas), LC, T i l’AL (Mans Unides), E (AMPA Escola Bressol), JS (AMPA 
Ildefons Cerdà), CF (AMPA Sagrats Cors),  AG en substitució de RP (Arajunts), DC (CIU), NV 
(PSC) i CC que actua com a presidenta del Consell. 
 
S’excusen: IB (Escola Xoriguer) i DM 
No assisteixen: M (Creu Roja), 

Ordre del dia: 

1.Aprovació de l’acta anterior 
2.Informació sobre la crisi humanitària de refugiats i acollida 
3.Activitats regidoria 2017 
4.Coordinació activitats any 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 se la va convocar a la Trobada de la Xarxa per l’Acollida i la 
integració de persones refugiades o sol·licitants de protecció d’Osona (XAPRO). 
S’ha creat aquesta xarxa per coordinar el treball a Osona i quan un cop en funcionament 
faran arribar si hi ha demandes de suport d’algun tipus a l’ajuntament.  
 
AG: demana que ofereix l’Ajuntament 
 
Presidenta: Explica que hi ha en actiu el Pla d’Acollida de Serveis socials i que l’equip de 
govern com sempre està obert a l’acollida.  
 
DC: Informa que la Generalitat ha obert una via per buscar voluntaris. 
 
Presidenta: diu que estan al cas i que des de la xarxa XAPRO es farà convocatòria. 
 
AG: fa constar que des del seu grup veuen la ciutadania conscienciada amb la problemàtica, 
però que hi ha una manca de lideratge, una actitud pro-activa des de l’Ajuntament. 
 
Presidenta: Explica que des de l’Ajuntament s’ha fet actes de sensibilització sobre la greu 
situació i que la segona fase ha de ser més activa. 
 
AG: demana que aquest lideratge de l’Ajuntament sigui més fort i que hi hagi una reflexió 
de les causes de la situació. 
 



Presidenta: Amb les accions que s’han realitzat fins ara: projecció del documental de Open 
Arms, programa de Pau, Xerrada amb Mans Unides, etc. s’ha promogut aquesta reflexió. 
 
 

3. Activitats regidoria 2017 
 

Programa de Pau 
 
Presidenta: Explica el Programa de Pau 2018, amb l’acció de crear un Campament de Pau el 
dia 20 de maig a la plaça Major amb totes les entitats de Centelles i que s’està parlant per fer 
una xerrada amb Federico Mayor Zaragoza. Que es gravarà un mannequin challenge i que 
aquest ha de servir per denunciar la situació dels refugiats.  
 
L: Demana si s’ha parlat amb Casansotraescasavostra 
 
Presidenta: Explica que aquesta proposta acabava els actes el dia del concert i no tenia 
previst res més, i que no coincideix per dates amb el programa de Pau nostre.  
 
AG: Diu que estaria bé que hi hagués més participació del Consell de Cooperació . 
 
Presidenta: explica que la comissió del Programa de Pau està oberta com totes les 
comissions però que no és una comissió amb representants de partits polítics. 
 
LC: exposa que la gent no està al cas d’aquest programa i que caldria millorar la 
comunicació. 

 
              Setmana de la Cooperació 
 

S’explica que es farà una nova edició de la Festa de la Cooperació amb la participació de 
persones que viuen a Centelles i d’origen d’altres països i que es farà el mateix dia 20 de 
maig a la tarda.  
 
LC:  explica que altres anys s’havia cuinat els menjars interculturals amb el suport d’entitats 
i infants i que era una relació molt bonica.  

 
4.Coordinació activitats any 2017 
 

Mans Unides exposa que faran la campanya de la Fama pel febrer, la Tómbola per la Festa 
Major, que estan mirant per proposar de fer un teatre-fòrum per les escoles i fer un concurs 
de curtmetratges. 
 
L’Escola Ildefons Cerdà explica que ells tenen previst fer la Festa de la Solidaritat per 
Nadal. 
  

5. Precs i preguntes 
 
S’informa que s’obrirà la convocatòria d’Ajus a països en vies de desenvolupament per 
l’any 2017 i que el termini serà fins el 29 de setembre. 
D: Demana l’increment de la partida d’aquest Ajut. 
 
L: també manifesta que seria bo augmentar la partida 



 
T: Demana de com està el grup de suport al Sàhara, al no haver-hi en PV per la seva mort.  
 
L: Informe que aquest any es farà la cursa Urbana pel Sàhara i que serà el dia 22 d’abril. 
 
 

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