
 

 

Consell de Solidaritat i Cooperació  
ACTA DEL DIA 14 DE FEBRER DE 2018 

 

ASSISTENTS: 

1. PEPA MARTINEZ   REGIDORA COOPERACIÓ- AJUNTAMENT  
2. ELISABET MINGUELL   TÈCNICA COOPERACIÓ – AJUNTAMENT 
3. CAROL GÒMEZ   TÈCNICA DE GOVERN OBERT   
4. ANGELA PAPPALARDO  REPRESENTANT POLÍTICA SOM DE CASTELLAR 
5. JOAN CREUS    TINENT D’ALCALDE 
6. PEPI RAMÓN MOYA   REPRESENTANT POLÍTICA PDCAT 
7. NÚRIA JANÉ CASTELLÀ  ENTITAT LA LLIGA DELS DRETS DELS POBLE  
8. LLEONARD BARRIOS   ENTITAT ENTREPOBLES 
9. LAMINE SOUANE    ENTITAT AFROCATALANA 
10. AMPARO SÁNCHEZ   ESCOLA EMILI CARLES  
11. ANTONI CABRÉ SEGARRA  ENTITAT AGERMANAMENT  
12. ANNA RIERA SAYOL   ESCOLA JOAN BLANQUER 
 

 
EXCUSATS: 
 

1. MERCÈ PERNA   ESCOLA SANT ESTEVE 
 

LLOC:  EL MIRADOR, Sala Lluís Valls Areny 
HORA:  A les 18.15 s’inicia la sessió i es tanca a les 19.45 hores. 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ 

1. Lectura, si s’escau, i aprovació de l’acta anterior. 
Es dona per aprovada l’acta enviada anteriorment per correu electrònic als 
membres representants i es fa per acord de les i els presents. 

2. Subvencions de sensibilització i cooperació internacional 

Pepa: explica que sortiran aviat. Les bases estan aprovades, tant les de 
cooperació com sensibilització. 



Elisabet: informa que a finals de mes sortiran la convocatòria ordinària. Les 
de sensibilització es tindrà 1 mes per presentar projectes i les de cooperació 2 
mesos. Tenir-ho present. Informarà per mail en quant estigui aprovat el 
calendari. 

Les bases de cooperació no tenen cap canvi ni en sensibilització tampoc. 
Criteris de puntuació són els mateixos que l’any anterior. 

S’haurà de presentar per tramitació electrònica. En els projectes molt 
extensos s’hauran de presentar per parts com any passat, si sobrepassen els 
10Mb. Millor fer parts (o afegir totes les imatges com annexes fora del 
document). 

Es prefereix presentar el projecte per una part i les imatges i material 
complementari com annex. Es remarca que tota la presentació del tràmit de 
subvenció serà en digital a partir d’ara. 

Pregunta: justificació subvencions i factures. Les va annexar en tramitació 
electrònica. Els originals? 

Elisabet indica que no cal. Només necessitem la justificació de pagament.  
L’enviament dels diners i la rebuda de la contrapart. La fotocopia i compulsa 
s’ha eliminat. La propera justificació ja serà tot telemàtic. La vigent del 2017 
encara pot ser físicament, però a partir d’ara ja no. Estalvi de paper. Tot ha 
de ser a través de transferències internacionals i segellat. 

3. Pressupost 2018 

Pepa explica que es disposa de 57.500€, partida de sensibilització i 
cooperació en el pressupost 2018. 

4. Servei de primera acollida 

Elisabet: dies enrere es va fer Consell Sociosanitari. Es van presentar allà 
també les dades de Nova ciutadania. L’Ajuntament es va posar en contacte 
amb les persones arribades al municipi en 3 anys anteriors i es va comentar 
mòduls orientació ciutadana, acompanyament i cursos aprenentatge 
d’idiomes. Estem oferent els mòduls llengua catalana (CNL), i castellà (escola 
adults), però ens vam trobar que el mòdul orientació laboral es va fer amb 
menys gent que la que es preveia. Ens faltaria mòdul coneixement societat 
catalana per acabar cicle. Però ens trobem amb la mateixa realitat que el de 
orientació laboral. Es vol organitzar com a proposta d’aquest any, però la 
inversió important que requereix i la rendibilitat per baixa participació, crea 
dubtes en el cas de Castellar . 



En el 2017 ha baixat l’atenció individualitzada. Comenta el nombre d’ inscrits 
en els mòduls. 

Pepa: quan els nouvinguts s’empadronen, des del SAC ja s’envia a regidoria 
per cita (dia i hora) per explicar-ho tot.  

Elisabet: hi ha gent que amb cita i tot, no venen.  Quan ens tornem a veure 
al proper consell en tornarem a informar. 

S’explica funcionament del circuït. 

Pregunta: la gent que ve nova quan ve al SAC quin tipus de qüestions 
pregunten. 

Elisabet: comenta estadística del servei d’atenció jurídica i de situació laboral 
dels atesos, per donar resposta a la pregunta. 

Es comenta les dades de situació laboral: remarca el servei domèstic (molts 
no estan donats d’alta).  

Es comenta les visites i detall de les consultes amb segmentació per homes 
/dones.  

Es comenta que funciona tots els dimarts a la tarda ubicat al SAC . El procés 
per accedir és demanar cita prèvia ja sigui on-line o trucant. 

Any 2017 la persona que hi havia s’ha canviat. Ara és l’advocat Jorge 
Regidor. 

 

5. Proposta suport a entitats 

Elisabet: setmana passada va acabar període de peticions àmbits cooperació 
a DIBA- demanar recursos per oferir acompanyament, suport a les entitats. Si 
ho autoritzen i ho donen, els membres i entitats cooperació Castellar ho 
haurem de treballar. S’informa que hem fet petició d’una proposta de 
creixement: com a tallers o productes de formació. 

Pregunta: en línia amb el que es va fer de gènere? 

Elisabet: exacte.  

Elisabet i Pepa: si teniu coneixement de bones pràctiques d’aquest tipus en 
altres municipis s’agraeix que ho facin arribar. 

Pregunta: es podria revertir en visualitzar a nivell de municipi el que fa cada 
projecte (xerrades ,etc) o seria només formació d’entitats? 



Elisabet: la proposta és oberta en àmbit de capacitació. Per altra banda 
també es podia incloure el desenvolupament d’impacte (contemplaria el que 
diu). Es creu que es tindrà després d’estiu. 

Comentari: tallers per conèixer problemàtiques de regions o països concrets 
que serviran per poder desenvolupar projectes des les entitats? 

S’acorda valorar-ho. Pel consell proper, sabrem la resolució i podrem enviar 
informació de confirmació i propostes per tractar en el consell de juliol i 
començar a treballar al setembre. 

6. Suplement actual cooperació i sensibilització 

Elisabet: tornar a fer un especial per L’Actual. Eina més fàcil i senzilla i que 
més difusió té al municipi. L’últim que es va fer va ser el de 2015 (mostra en 
pantalla el suplement).  La idea que hi ha a nivell d’ajuntament és repetir : 
fitxa del projecte detallat. Per part de Cooperació indica que hi ha dates ja 
agafades però el forat de que es disposa és el 6 abril. 

El suplement ha de ser de 8 pagines (ampliable a 12). 

Proposta que siguin projectes dels anys 2016-2017 amb format semblant al 
del 2015 (1 fitxa per projecte). Té a veure amb la subvenció demanada de 
visibilització per tenir el suport econòmic per fer aquest especial: per poder 
ampliar a 12 pagines (ja es té per les 8 pagines però així tindríem ajut). 

Petició: es demana passar el pdf per tenir l’exemple fet. 

Es posaran projectes de cooperació de les entitats, però per part de les 
escoles també les de sensibilització. 

La tria de les imatges les ha de fer la pròpia entitat ja que segur que 
reflectiran el que es vol. Referent al redacta text planteja fer proposta i des 
de Comunicació es faran els retocs periodístics. 

Calendari: màxim per entregar el 9 de març a la regidoria per compaginar tot. 
Es passarà mail amb el format que s’ha de seguir. Adjuntarem el pdf del 
suplement del 2015. 

Pepa remarca que és per fer visible tota la feina que s’està fent. 

Elisabet demana si estan conformes. Les entitats presents estan conformes. 

 

7. Participació consell als mitjans de comunicació  



Elisabet indica les dates previstes. Si es considera incorporar alguna més, 
Elisabet passarà correu electrònic amb aquesta informació. Idea és per fer 
articles a l’Actual per parlar d’aquestes dates.   

Lamine: indica que el 18 de març faran actuació a El Mirador i també 
exposició del projecte d’Africa. Mateix dia que l’actuació.  

Elisabet: podríem fer que tot lo de l’exposició es comparteixi amb tot el grup 
del consell i també amb totes les entitats des del mail de Participació. 

Elisabet comenta que es va incorporar a la guia didàctica l’activitat Cantem 
Àfrica, que presenta una mostra de música africana i es canalitza per les 
escoles de primària del municipi. 

Anna Riera: any passat a l’Actual es va publicar 30 de gener el dia de la Pau i 
la no Violència. No sabem si aquest es podria posar a L’Actual. Ho podria 
preparar per trametre a Actual i la seva publicació. Elisabet indica que li dirà a 
Actual que Anna R contactarà i els hi passarà el material.  

Es comenta quins temes tractarà cada entitat: La lliga farà el 9 d’agost i 
Entrepobles el 17 i el 24 octubre (si ningú diu el contrari o hi ha altres 
sol·licituds). 

El dia d’Africa és el 25 de maig i es pot aprofitar perquè Afrocatalana pugui  
comentar l’actuació de l’auditori, les activitats que es realitzen, o l’activitat de 
la guia didàctica. 

Els altres, es passa per correu electrònic i s’acaba de parlar i es definirà la 
proposta. 

 

8. Pla Estratègic. 

Joan Creus explica Reflexions i què hem fet fins ara.  S’explica que estem en 
la fase propositiva i que es vol donar veu als consell de participació del 
municipi perquè puguin proposar accions com a entitats. S’indica que a nivell 
ciutadania i en qualsevol dels altres àmbits també es poden fer aportacions. 

Carol Gómez, tècnica de Govern Obert (Participació i Comissionat Pla 
Estratègic) informa que és la fitxa que es farà arribar per completar i aportar 
accions. Igualment també està disponible a la web de l’ajuntament. 

 

9. Projecte de Tramesa de roba per a refugiats   



Cèlia Carbonell és una castellarenca voluntària a Quios (Grècia) amb la que la 
Regidoria ha col·laborat. Ha preparat un recull i enviament roba i 
desplaçament al camp de refugiats de Quios. Es seguirà col·laborant ja que 
Castellar és poble acollidor.  

Pepa: am la Creu Roja estem treballant protocol d’acollida de Refugiats (no es 
tenia), ja que és una de les entitats de les que treballen amb refugiats i tenen 
seu a Castellar.  Al Juliol, si es té més dibuixat, s’explicarà el projecte. 

 

Es dona la sessió del consell per tancada a les 19.45 hores. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 


