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Tel. 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 1/19 DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
INTERNACIONAL

A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les 19:38 hores del 27 de març de 2019, es reuneixen a la
sala de reunions del Centre Cultural Joan Garcia Nieto prèvia convocatòria en regla, els membres
integrants del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional en sessió ordinària.
Assistents:
Jose Manuel Parrado, vice-president del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional
Nelia Martínez, PSC -CP
Miguel Ángel Andreu, C’s
Germà Martín, CEC – CPC
Pedro Rodríguez, Cornellà Solidari
Elisa Gracia Cortijo, Creu Roja Espanyola
Emilio Rodriguez, Associació de Veïns la Gavarra
J.Miguel Villalón, Fundació Josep Comaposada - UGT
Francisco Jiménez, IPI Cooperació
Mª Gracia Garcia, Amics de les missioneres de la institució Claretiana
Maria Jose Ramos Ibor, Coordinadora de Joventut, Solidaritat i Cooperació
Òscar Mestre Cabistany, secretari del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional
Excusen la seva assistència:
Arnau Funes, ICV-EuiA-EP-E
Maria del Carmen Rivas, Asoc. Ciencia y Tecnologia Astrolabio
Joan Miquel Culillas
Ordre del Dia:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
2. Informació Pressupostos Participatius 2020.
3. Informació sobre subvencions 2019.
4. Informació calendari activitats departament Solidaritat 2019:
a)
b)
c)
d)
e)

Cicle de la Pau
Ciutats Defensores Drets Humans
Cicle Refugiats
XXa Fira de la Solidaritat
Cicle de Solidaritat
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5. Precs i Preguntes.
José Manuel Parrado, vicepresident i Regidor Delegat d’Acció Comunitària i Esports, dona la benvinguda
als assistents, i inicia la reunió seguint els punts de l’ordre del dia de la reunió,

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova per unanimitat.
2. Informació Pressupostos Participatius 2020
José Manuel Parrado presenta als tècnics de Programes d’Alcadia per fer la seva presentació del
projecte de Pressupostis Participatius.
Jordi Abadia dóna les gràcies per tenir l’oportunitat d’explicar als i a les assistents del Consell quin són
els procediments per poder participar als pressupostos participatius tan presentant un projecte com per
votar una de les propostes ciutadanes. Enguany es destina un 25% del pressupost municipal, al voltant
de 1.200.000€, i és el quart any qu es posa en marxa aquest programa.
Es reparteix el díptic informatiu i es recorden les dates per presentar projectes així com la seva posterior
votació.
Germà Martín, demana si es pot saber la relació de projectes presentats en els tres anys d’existència.
Jordi Abadia, informa que a la web del programa es poden veure tots els projectes presentats i les seves
votacions.
3. Informació sobre subvencions 2019
Jose Manuel Parrado recorda que ja està obert el periode de presentació de projectes de cooperació i
solidaritat per concòrrer a les subvencions d’aquest any.
Que el periode finalitza el proper 16 d’abril.
Maria Jose Ramos Ibor afegeix que enguany torna a funcionar el servei d’assessirament que posa en
marxa l’empresa municipal Procornellà amb cita prèvia al telèfon 934748042.
3. Informació calendari activitats departament de Solidaritat
a) Cicle de la Pau
Maria Jose Ramos Ibor explica que aquest cicle es celebra amb motiu del dia internacional de la
No violència a centres escolars. Que hi ha una sèrie de Propostes educatives adreçades a 3er
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cicle de primària i 1er cicle d’ESO que es centre en tallers participatius i de sensibilització, a més
de una altre proposta que treballa a més la creativitat en la que joves de 2n cicle d’ESO acaben
dissenyant i realitzant un mural a alguna de les parets del centre. Enguany els instituts Maria
Aurèlia Capmany i Cornellà.
b) Ciutats Defensores DDHH
Jose Manuel Parrado explica que enguany és el segon any d’aquest projecte conjunt entre el
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat,
l’Institut de Drets Humans de Catalunya i l’Institut Català Internacional per la Pau amb la
participació d’altres municipis i institucions catalanes que vol donar a conèixer la feina dels
defensors i defensores els drets humans, ajudant a conscienciar la ciutadania de les ciutats
participants sobre la necessitat d’integrar la defensa dels drets humans en la nostra tasca
quotidiana. Dos cops l’any, amb municipis diferents participants a l’edició de Primavera i de
Tardor, el projecte organitza la visita a Catalunya d’un grup de defensors i defensores dels drets
humans durant un període d’entre 8-12 dies en què participen en una sèrie d’activitats de
diferent naturalesa (xerrades, trobades, reunions institucionals, visites a escoles,…) que serviran
per donar a conèixer la seva tasca i la importància de recolzar-los. Així mateix el projecte
contempla l’organització d’una jornada sobre el tema dels defensors i defensores i altres
activitats complementàries.
La ciutat de Cornellà de Llobregat s’ha sumat al projecte de l’edició de primavera que tot just
inicia el seu segon any.
L’any passat a Cornellà van venir 3 activistes, el Chema Caballero, el Patricio Vindel i l’Edilberto
Daza; cadascun a un centre d’ensenyament secundari diferent i un total de 368 alumnes
participants. I enguany tindrem a Candy Chévez (El Salvador – tema mares), Sonia Mankongo
(Camerún – dret educació noies i dones) i a Leonard Renteria (Colòmbia – dret a viure
dignament) entre l’1 i el 6 d’abril.
J.Miguel Villalón pregunta perquè participen només centres educatius de Sant Ildefons.
Maria Jose Ramos Ibor explica que es fa l’oferiemnt a tots 6 centres de la ciutat, i que aquest
són els que ho han demanat. I que el Leonard Renteria es trobarà amb els grups de joves de les
entitats de lleure que són de tota la ciutat.
Germà Martín, demana del perquè el dinar amb una de les defensores, la Sonia Mankongo.
Maria Jose Ramos Ibor explica que de des de la CCAR se’ns va suggerir als municipis participants
que facilitiessim, en la mesura de lo possible, la comunicació més informal tant amb les
institucions com amb entitats i col·lectius locals que poguéssin tenir interessos comuns i així
enriquir les visites dels defensors i defensores. I per això vam avaluar positivament una visita al
local de l’ong local Cornellà Solidari que té un projecte amb el Camerún i un dinar posterior.
c) Cicle Persones Refugiades
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Jose Manuel Parrado explica que malauradament és un tema d’actualitat, que continuarem
programant el cicle de sensibilització i que actualment estem fent recerca d’exposicions per
portar a les biblioteques. El que sí està confirmat és una obra de teatre que es farà el 2 de juny
al Patronat amb el títol de “Rastres d’Argelers” que explica la situació de dues dones catalanes
refugiades a un camp de concentració a una platja de França.
Elisa Gracia comenta que aquestes situacions ja no surten a premsa i sembla que no existeixin.
d) XXa Fira de la Solidaritat
Maria Jose Ramos Ibor explica que enguany arribem a la 20a eidició de la Fira, que tornarà a ser
a la plaça Catalunya, i que seria el 29 de juny donat que la comissió de treball de la Fira ja va
aprovar l’any passat que la fira es celebrés el darrer dissabte de juny de cada any.
La comissió serà convocada en breu per començar a treballar la temàtica i la logística de la
mateixa.
e) Cicle de Solidaritat
Maria Jose Ramos Ibor explica que tornarà a ser durant els mesos d’octubre i novembre
enllaçant l atemàtica escollida per la fira d’enguany.
4. Precs i Preguntes.
Germà Martín, pregunta quin és el percentatge del pressupost de Solidaritat en referència als
pressupostos generals de l’ajuntament.
Maria Jose Ramos Ibor diu que no té les dades en aquell moment però que es poden consultar a la web.
Jose Manuel Parrado explica que si ben és cert que el pressupost no té cap augment en els darrers anys,
s’ha de tenir en compte que no hi ha suficient demanda per part de les ongs locals i cada any queda un
romanent important a les partides destinades a subvencions.
Germà Martín, proposa que aquella quantitat fins arribar a les recomanacions del 0,7% destinar-lo al
Fons Català de Cooperació per a què ells els destinin a aquelles emergències i/o projectes de cooperació
que l’ajuntament decideixi.
Pedro Rodriguez diu que no li sembla bé la proposta perquè llavors el pressupost municipal no estaria
controlat pel municipi i ha de ser el municipi i les entitats locals qui decideixin a quins projectes i entitats
destinar diners i subvencions.
Emilio Rodriguez està d’acord amb el què diu el Pedro Rodríguez.
Jose Manuel Parrado afegeix que una gran part del pressupost es destina a la sensibilització a través dels
cicles temàtics anuals.
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Miguel Ángel Andreu diu que s’ha de tenir un projecte en concret per decidir a qui i com destinar diners
públics.
Nelia Martínez diu que aquest no és un espai ni el dia per aquest debat, que ja hi ha espais de
participació per discutir pressupostos municipals, i en tot cas, quan s’apropi el ple de pressupostos, el
Consell podria destinar un dels punts de l’ordre del dia a tractar aquest tema.
Jose Manuel Parrado s’acomiada dels i de les membres del Consell tenint en compte que al proper
Consell Municipal ja no serà regidor. Dóna les gràcies a tots i a totes per la col·laboració.
Jose Manuel Parrado, al no haver-hi cap més tema a tractar, finalitza la sessió quan són 21:01 hores.
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