ACTA DEL CONSELL DE COOPERACIÓ 22 D’OCTUBRE DE 2014

ASSISTENTS: Antonia Fargas (escola Joan Blanquer), Quima Ferre (escola Joan
Blanquer), Amparo Sanchez (escola Emili Carles Tolrà), Núria Jané (Lliga dels drets
dels pobles), Erika Barrera (CastellarxColòmbia), LLeonard Barrios (Entrepobles),
Lídia Urrutia (CIU), Lamine Souane (Afrocatalana), Elisabet Minguell (tècnica
Ajuntament), Glòria Massagué (regidora).
S’EXCUSEN: Gerard Nevot i Marco Mariño (Unomásuno+), Natàlia Lagunas
(CODES-CAM), Víctor Martos (PP), Núria Robert (L’Altraveu),
LLOC: sala Xavier Cava, El Mirador
HORA: 18:30 hores s’inicia la sessió

Ordre del dia:
1. Presentació de les Bases de cooperació per a la convocatòria de l’any 2015.
2. Adjudicació de la partida econòmica del pressupost del 2014 per Emergències
Inici de la sessió:


Es presenta una proposta sobrevinguda de cinema ja que l’entitat Club Cinema
oferta als membres del consell unes 40 entrades pel documental que presenten
el dia 7 de novembre “Els anys salvatges”, que es farà a les 21 hores a la Sala
d’Actes de El Mirador. S’enviarà mail informatiu a tots els membres del consell i
aquells que estiguin interessats han de trametre un mail a l’entitat.



Es presenta la nova proposta de Bases de cooperació per a la convocatòria
2015. S’acorda obrir les bases de la convocatòria dilluns 12 de gener de 2015 i
es valora poder deixar la convocatòria oberta fins divendres 13 de març, per no
coincidir amb Setmana Santa i els projectes de sensibilització també per les
mateixes dates. Es presenta una proposta de continuïtat econòmica i
d’aportacions màximes a les entitats i de la puntuació que ja recullen les bases.



Es presenten les propostes per emergències per destinar els diners previstos.
La quantitat a repartir són 3000€. Dues propostes que s’adrecen a Ebola i l’altre
a Gaza.

Es pregunta si hi ha entitats que tinguin propostes, no hi ha.
Es presenten per part de la regidoria les alternatives proporcionades
provinents del Fons Català de Cooperació per Ébola i de Farmamundi sobre
Gaza i també l’Ebola. S’entrega informació al respecte.
S’obre torn d’aportacions:
Lleonard presenta dividir la meitat per un projecte i la meitat per l’altra
Lamine presenta no dividir i millor dedicar-ho a un mateix tema
Gloria presenta la dificultat de quin exclou ja que resulta difícil optar per un o l’altre
Erika recolza millor dividir la quantitat de diners entre les dues propostes i no excloure
la possibilitat d’ajudar a algú
Mª Antònia proposa millor recolzar les dues propostes i no excloure a ningú
Hi ha el dubte sobre si la proposta del Farmamundi també es vehicula a través del
mateix centre hospitalari. S’acorda que concretarem més la informació de com va el
circuit dels diners i ho trametre via mail per tal de tancar l’adjudicació. S’acorda entre
els assistents repartir el 50% per a cada proposta presentada i no excloure cap ja que
una té una vessant política i l’altre sanitària.
S’acorda traspassar-ho a la resta de membres del consell l’acord pres.


Elisenda recorda com està la difusió dels Dies Internacionals, propostes,
articles d’activitats que es fan. Es una opció que segueix vigent i oberta a les
aportacions que qualsevol membre o entitat vulgui fer. S’acorda valorar la llista
de les dates que es poden fer aportacions i fer escrits per publicar.



M Antònia demana informació de la recollida d’aliments. La regidora aclareix
que es una proposta que no pertoca al consell de cooperació, però aclareix que
es farà el darrer cap de setmana de novembre la del banc d’aliments. La que
organitza el municipi es trasllada al mes de maig per no coincidir en calendari
amb entitats municipals.

Es tanca la sessió a les 20 hores.

Castellar del Vallès, 23 d’octubre de 2014

