
 

CONSELL DE COOPERACIÓ 

9 DE JULIOL DE 2014 

ASSISTENTS: Gerard Nevot (Unomásuno+), Natàlia Lagunas (CODES-CAM), Víctor 

Martos (PP), Alina Antonell (FEDAC-Castellar “La Immaculada”), Núria Robert 

(L’Altraveu), Roser Palomar (Escola Joan Blanquer), Núria Jané (Lliga dels drets 

dels pobles), Erika Barrera (CastellarxColòmbia), LLeonard Barrios (Entrepobles), 

Bea García (CIU), Lamine Souane (Afrocatalana), Elisabet Minguell (tècnica 

Ajuntament), Glòria Massagué (regidora). 

S’EXCUSEN: Pilar Llaquet (escola Emili Carles Tolrà) 

LLOC: sala Xavier Cava, El Mirador 

HORA: 17 hores s’inicia la sessió 

 

Ordre del dia: 

 
 

1.- Lectura, si s’escau, i aprovació de l’acta anterior. 

S’aprova l’acta enviada previament per mail per majoria dels assistents. 

 

 

2.- Resolució de les Bases de la convocatòria de Subvencions de  cooperació 

internacional i de sensibilització 

 

3.- Curs d’assessorament a entitats i sessions de suport 

Emergències. 

 

4.- Proposta d’adhesió al ple municipal 
Moció de suport a la continuïtat de la cooperació municipal al desenvolupament a Catalunya i 

de rebuig a la nova llei espanyola  27/2013 de racionalització i sostenibilitat de 

l’administració local 

 

 

5.- Participació del consell als mitjans de comunicació en els Dies internacionals 

 

6.- Torn obert de propostes, suggeriments i preguntes. 

 

 

Es presenten les valoracions dels projectes de sensibilització 

Escola emili carles tolrà 



Presenta natalia lagunas el projecte 

Racó solidari amb l’intercanvi de materials, natalia presenta activitats receptes, racó de contes 

Festa final de curs amb paradetes i guardiola solidària per l’escola de sords més guardioles 

solidàries recullen uns 2700€ 

Elisabet presenta la proposta de l’escola de fior du lotto 

 

Projectes de cooperació 

S’entrega la concessió de cada entitat per 

Es llegeix l’acta dels comentaris de la reunió de valoració de projectes presentant les 

valoracions que van apareixer a cada projecte i les aportacions rebudes per part de cadascun 

dels projectes. 

Es presenta l’assignació econòmica de cada projecte adjuntant un quadre explicatiu de cada 

assignació econòmica concedida. 

S’exposa a l’entitat afrocatalana que la seva subvenció esta condicionada a l’entrega de la 

documentació del ministeri per concedir la subvenció de l’any en curs  

Es pregunta si es vol que vagin al Fons català de cooperació 

Lleonar i núria apunten que no pagar quota vol dir enfonsar el fons i que ser soci d’aquesta 

entitat es una garantia però que resulta alta al no presentar cap projecte, si seguir colaborant 

però negociar si la quota per no enviar projectes es pot negociar. 

Les entitats enviaran resposta exposant si volen ser enviar projecte a del fons català 

 

Valoració de les sessions formatives ofertes aquest any es pregunta l’opinió als assistents 

Natalia exposa que arran del curs li ha permes explicar be tot el que fa ja que era un porjecte 

de temps que estava formulat amb errors va refer la matriu de tot el projecte 

Gerard ha reformulat el projecte s’han acotat molt les temàtiques i es recolzen de forma 

concreta molt contents de les sessions 

Gloria exposa si es volen fer més sessions formatives sobre temes d’interès 

Emergències es comenta que hi ha uns diners reservats de diferents llocs el fons, 

farmamundi…pe`ro es comenta que si a les entitats arriben altres alternatives de cada entiats 

que s’enviin a la regidoria per valorar les propostes de si es colabora. 

Es presenta la Moció que es vol presentar a través de la aprova ciço de LRSAL una proposta de 

que els ajuntaments que encara treballlen en cooperaci´`o si es vol presentar una moció o 

adherir-nos a la mateixa. S’ha demanat informació a l’experta i ara ews presenta al consell per 



tal que es valori, ahir va haver comissió informativa de ple i la regidora comenta que ahir la va 

presentar però condicionada a l’aprovació del consell 

Victor apunta que avui tenen reunió de partit i que en parlaran Bea planteja que donaran 

suport com a CIU, Glòria planteja que PSC si que ho tirarà endavant i que l’Altraveu si que 

donarà suport. Al punt 8 es presenta que cal que es consideri oportú i s’adhereixin al  ple i ho 

facin arribar. 

S’acorda que el dimarts es presentarà al plenari municipal es comunicarà a la resta de 

membres. 

Gloria apunta que es una temática que no es parla als plens i pot ser una causa de parlar-ne 

Bea apunta que sembla que hi ha unanimitat es debat  ella diu que val més fer la feina en 

silenci i no generar un debat que ara no cal ja que es un momento delicat i que el que cal es 

que els diners arribin on han d’arribar. 

Es passa afer més visible als mitjans de comunicación els diez internacionals de temes que 

afecten al consell i es valora poder reprenderé els escrits que abans es feien i també es 

comenta poder tornar a fer un especial de cooperación. Es comenta que es feina pe`ro 

lleonard diu que presentar les entitats ja es va fer i que ara caldria presentar una cosa diferent 

del que es va fer. 

Es recorda que es podría fer alguna activitat de sensibilització ja que s’havia comentat 

anteriorment i obrir-ho a les entitats que fan sensibilització. 

Alina apunta que ells no participen de les activitats municipals perque ho tenen canalitzat a 

través de la fundació propia exposa que tenen comunitat a Filipines i que han fet una xerrada 

de sensibilització amb els alumnes i també anivell d’entitats municipals participen amb via 

solidària. 

S’aclareix la diferenciació d eles necessitats de la población de castellar i de les que són per 

paisos de fora que es el que es treballa per al consell de cooperació. 

S’acorda que al setembre s’envia proposta per fer un especial de sensibilització 

S’enviarà recordatori dels dies internacionals per tal que els membres del consell es puguin 

comprometre a participar l’entitat afrocatalana no ha escrit s’apunta que ho puguin fer ells 

Representant de la lliga a la revista papers amb els alumnes de batxillerat artístic preparen  

una contraportada fent un concurs i es publica el treball premiat: dibuix, collage… 

Torn ober de preguntes 

Núria presenta si ja hi ha previsió de pressupost 2015 es respon que es volen aprobar al ple de 

l’octubre i que encara no hi ha información al prespecte 

Alina repeteix que no poden duplicar feina a l’escola ja que tenen les pròpies i donar a 

conèixer el que es va fent, com a concgregació no s’explica el que s’ha anat fent no s’ha valorat 

la necessitat de fer-ne difusió. 



Erika planteja que es una manera de promoure que les escoles participin en la visualització de 

la feina que ja es fa i que la gent ho conegui com a feina positiva amb la ganancia que aporta 

les ganancias ja que esta fet i es beneficiari de difondre amb les altres escoles i que pot portar 

a altres a engrescar-se. 

Alina comenta que s’enfoca molt com a eina d’educar la sensibilització envers els nens cap als 

altres. 

Lamine presenta que degut al temps hi ha un buin al juliol i agost entre collites i per això 

presenten una campanya de recollida de diners per a comprar arròs a un municipi veí i es 

distribueix al plble, compren unes 2 tonelades i es distribueix per membres de famílies segons 

número de cuines es dona arròs i sucre per tal que puguin treballar aquell mes sense pensar en 

l’alimentació sino marxen a treballar per altres i deixen els seu camp. Recullirna fins el 15 

d’agost. 

Gloria apunta la nova proposta de sensibilització a través de la guía didáctica on les escoles 

esculen les activitats que volen fer. Afrocatalan presenta una proposta de fer encabre la seva 

proposició. 

Per treballar la cooperación ells apunten la proposta. Recorda que l’any anterior va presentar 

en una xerrada a l’escola el casal explicant com es viu a l’africa. 

Van presentar contes mandingues difonent cultures 

Ara están preparant un CD de cançons africanes amb música moderna combinant cora i 

guitarra acompanyat amb una veu africana. Es una proposta a les escoles per donar a conèixer 

les valors africans a la gent d’aquí i s’està treballant per a fer arribar la proposta a les escoles 

de ccastellar. Volen presentar el projecte a Barcelona i a partir del genenr per la difusió a les 

escoles . s’esta acabant d’enllestir per incloure a la guía i fer-ho arribar a les escoles. 

Es dona la sessió per tancada a les 18:45 hores. 


