
 

 

Consell de Solidaritat i Cooperació  
ACTA DEL DIA 25 DE FEBRER DE 2016 

 

ASSISTENTS: 

PEPA MARTINEZ  REGIDORA COOPERACIO pmartinez@castellarvalles.cat 

ELISABET MINGUELL  TÈCNICA COOPERACIÓ eminguell@castellarvalles.cat 

AROA OLIVARES  ADMTIVA. COOPERACIÓ immigracio@castellarvalles.cat 
NURIA RASPALL ALUJA ERC    nuria_raspall@hotmail.com 
ANGELA PAPPALARDO SOM DE CASTELLAR-PSC apappalardo@castellarvalles.cat 
NÚRIA JANÉ CASTELLÀ LA LLIGA   info@dretsdelspobles.org 
LLEONARD BARRIOS  ENTREPOBLES   lleonard.barrios@uab.cat 
ANNA RIERA SAYOL  ESC.JOAN BLANQUER  ariera4@xtec.cat/a8062614@xtec.cat 
PEPI RAMON MOYA  CDC    pepiagp@gmail.com 
ANTONIA FARGAS  ESC.JOAN BLANQUER  afargas2@xtec.cat 
JOAQUIMA FERRE  ESC. SANT ESTEVE  jferre35@xtec.cat 
JOSE M. JIMÉNEZ  SOS CASTELLAR  jjgwaka@hotmail.com 
AMPARO SANCHEZ  ESC. EMILI CARLES  amparo@emili.cat 
ERIKA BARRERA  CASTELLAR X COLÒMBIA castellarxcolombia@gmail.com 
LAMINE SOUANE  AFROCATALANA  afrocatalana@gmail.com 
 

LLOC:  Sala de plens, Ca l’Alberola 
HORA:  A les 18.15 s’inicia la sessió i es tanca a les 20 hores. 

 

ACTA DE LA SESSIÓ 

1. Lectura, si s’escau, i aprovació de l’acta anterior. 
Es dona per aprovada per acord dels assistents 

2. Resolució de les Bases de la convocatòria de Subvencions de  
cooperació internacional i de sensibilització 
 

• Es presenten les convocatòries de les Bases de sensibilització, incloses a 
la convocatòria municipal general de subvencions i les Bases 
específiques de cooperació. 
 

• Es notifica que en aquesta propera convocatòria deixarà de funcionar la 
comissió tècnica, que fins aleshores participava en la valoració dels 
projectes presentats, ja que es valora que entitats participants en la 
proposta no poden ser avaluadores i alhora part implícita en la 



convocatòria. Alhora que es valora que les parts que no formen part de 
la comissió tècnica en aquell període tenen un total desconeixement del 
que s’ha presentat enfront d’altres representants d’entitats que tenen 
accés a tots els Projectes i alhora són part molt activa en la decisió 
d’adjudicació. 

 
• Es decideix optar per reforçar la valoració externa dels projectes per 

garantir la neutralitat.  
 

• Es proposa poder fer una sessió de presentació dels Projectes. 
S’aclareix que la presentació no serà vinculant en la valoració 
econòmica, ja que aquesta es fa atenent al projecte presentat per 
escrit. Es valora molt en positiu poder conèixer els projectes presentats 
per les entitats i la tasca que aquestes duen a terme. 
 

3. Assignació de la participació en les campanyes d’emergències 
 
Es presenta la proposta del Fons de cooperació:  
 

• Suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels 
conflictes armats a l’àrea mediterrània (projecte 2833 del Fons Català 
de cooperació). S’acorda aprovar el pagament de 1.500 euros 

 

• Inundacions als campaments de refugiats Sahrauís: Campanya 
d’emergència des del món local (projecte 2865 del Fons Català de 
Cooperació). S’ acorda aprovar el pagament de 1.500 euros. 

 

4. Participació del consell als mitjans de comunicació en els Dies 
internacionals 
S’ofereixen per a preparar escrits per a publicar a l’Actual entorn els 
dies internacionals els següents: 
 

DIES INTERNACIONALS 

REGIDORIA DE COOPERACIÓ I NOVA CIUTADANIA 

GENER 31 DIA INT. DE LA NO-VIOLÈNCIA I LA PAU – escola Joan Blanquer 

MARÇ 21 DIA INT. ELIMINACIÓ DE LA DISCRIMINACIÓ RACIAL 

MAIG 25 DIA D'ÀFRICA 

JUNY 20 DIA MUNDIAL DEL REFUGIAT 

AGOST 9 DIA MUNDIAL DE LES POBLACIONS INDÍGENES – Castellar x Colòmbia 
31 DIA INT. DE LA SOLIDARITAT 



SETEM. 21 DIA INT. PER LA PAU 

OCT. 17 DIA INT. PER L'ELIMINACIÓ DE LA POBRESA 
24 S'INICIA LA SETMANA DEL DESSARMAMENT - Entrepobles 

NOV. 6 
PREV.DE L'EXPL. DEL MEDI AMBIENT EN GUERRES I CONFLICTES ARMATS –  
Castellar x Colòmbia 

16 DIA INT. DE LA TOLERÀNCIA 

DES. 2 DIA INT. ABOLICIÓ DE L'ESCLAVATGE 
10 DIA DELS DRETS HUMANS – Lliga dels drets del pobles 
18 DIA INT. DEL MIGRANT 

 

5. Curs d’assessorament a entitats i sessions de suport 
 
Es presenta l’oferta de formació per a treballar els projectes de cooperació 
per part de l’entitat que farà l’avaluació d’aquests, i es demana que valorin la 
proposta i ens responguin per activar-ho segons valoració. 
 
Els resultats del curs de formació que es va fer anteriorment han estat 
evidents en la millora de la presentació dels projectes de les entitats de 
Castellar del Vallès en aquest convocatòria municipal. En aquest mateix 
sentit, proposem la continuïtat de la formació per millorar el seguiment dels 
projectes enfocat cap a millorar l’impacta  en l’avaluació. 

Contingut: 
Cada sessió d’una durada de 3 hores Total 6 hores. 
Es proposa fer 3  sessions un dia entre setmana al vespre, de dues hores de 
les 19 h. a 21 h. 
Les dates de les sessions 3, 10 i  17 de març de 2016. 
 

Sessió 1 Cronograma i pressupost. Cas pràctic. 
Sessió 2 Seguiment, conceptes bàsics. 

Quadre de seguiment d’indicadors 
Els formats de seguiment dels projectes 
 

 
SESSIÓ 1 
Cronograma i pressupost. Cas pràctic. 
A partir d’un projecte que ja es durà desenvolupat en una comunitat en 
concret (pot ser el mateix projecte que es va formular en el curs anterior o bé 
un exemple diferent), es desenvoluparà el cronograma del projecte i se’n 
formularà el pressupost. 
Cronograma: a partir d’un model es veuran com s’han de distribuir les 
activitats en un cronograma per la seva execució lògica en la línia temporal. 
 



Pressupost: es realitzarà la formulació dels pressupost a partir de les 
activitats del cronograma, tenint com a resultat final el pressupost per 
activitat, detallat per partides i el pressupost final. 
 
SESSIÓ 2 
Seguiment. Conceptes bàsics 
Quadre de seguiment d’indicadors 
Ara que ja sabem formular els indicadors per als nostres projectes de 
cooperació al desenvolupament i de sensibilització, avancem cap a facilitar el 
seguiment dels indicadors i quina és la manera de fer un quadre de 
seguiment que ens faciliti la feina. I ens ajudi a recavar informació per 
facilitar l’avaluació final del projecte i mesurar-ne els impactes. 
 
Els formats de seguiment dels projectes 
 
A partir del format d’informes de seguiment, es realitzarà l’informe de 
seguiment i final seguint el mateix cas pràctic amb el que es va treballar en el 
taller d’enfocament de marc lògic. 
 
Alhora, es treballarà el quadre de seguiment dels indicadors de cadascun dels 
projectes que s’hagin presentat a la convocatòria vigent. 
 
SESSIÓ 3 - ANÀLISI DE LA CONVOCATÒRIA 2016 
 
A partir de les bases de la convocatòria de l’ajuntament es valoraran els 
projectes presentats per les entitats i es puntuarà la seva viabilitat tècnica i 
econòmica.  
 

6. Torn obert de propostes, suggeriments i preguntes 
 

Es presenta l’entitat SOS Castellar com a nova entitat en procés de creació a 
Castellar del Vallès. A l’actualitat són cinc persones. Tenien una amistat a 
Nepal que treballa en l’àmbit de turisme i volen organitzar-se per a oferir 
suport cap allà. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

  

 


