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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 1/20 DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
INTERNACIONAL

A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les 19:38 hores del 30 de gener de 2020, 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:
Sergio Gómez Márquez, regidor adscrit del vice-president del Consell Municipal de Cooperació i
Solidaritat Internacional
Deisy Maria Espinoza Gaona, Podemos Cornellà
Yasmina Sánchez Oussedik, En Comú-Movem Cornellà
J.Miguel Villalón, Fundació Josep Comaposada - UGT
Pedro Rodríguez, Cornellà Solidari
Joan M. Culillas Jalencas, Creu Roja Espanyola
Francisco Jiménez, IPI Cooperació
Mª Gracia Garcia, Amics de les missioneres de la institució Claretiana
Jaime Javier Egea Martínez, persona reconegut prestigi al món associactiu de la ciutat
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:
Miriam Onrubia Jiménez, Fundació Vicente Ferrer
Lluis Ponce Garrido, Fundació Privada Pau i Solidaritat
Genís Otalora Garcia, Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador
Matilde Gómez Gómez, Associació Gent i Futur
Ordre del Dia:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Informació sobre subvencions 2020.
3. Informació calendari activitats departament Solidaritat 2020:
a)
b)
c)
d)
e)

Cicle de la Pau – conmemoració del DENIP
Ciutats Defensores Drets Humans
Cicle sobre les persones Refugiades
XXIa Fira de la Solidaritat
Cicle de Solidaritat

4. Precs i Preguntes.
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A proposta del regidor modifiquem l’ordre del dia afegint dos punts i l’ordre quedaria de la següent
manera:
1.Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
2.Pressupostos Participatius 2020
3.Informació sobre subvencions 2020.
4.Informació calendari activitats departament Solidaritat 2020
5.Elecció del representant del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació al Consell de
Ciutat
6.Precs i Preguntes.
Sense cap intervenció en contra, iniciem amb l’ordre del dia aprovat.
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova per unanimitat
2. Pressupostos Participatius 2020.
El Manel Clavijo fa una presentació genèrica dels tipus de projectes presentats fins ara i que per tant ha
generat le context per realitzar un canvi a l’estructura dels mateixos i facilitar així projectes amb altres
àmbits i objectius. Concretament, enguany es dividiran en 3 àmbits de ciutadania; es dediquen 55.000€
per a projectes que es presentin i es treballin des del Consel Municipal d’Infants, es dediquen 100.000€
per a projectes que es presentin des d’un projecte específic de participació juvenil que lidera el
departament de Joventut de l’ajuntament amb l’acompanyament de professionals externs, i la resta del
pressupost que són 350.000€ es dedicaràn a la resta la ciutadania.
El calendari està establert: fins la 2a quinzena d’abril es poden presnetar propostes als punts establerts i
les votacions es realitzaran el juny.
3. Informació sobre subvencions 2020.
S’informa que les bases i els formularis ja estàn penjats a la web i que així es publiquin al DOGC i
s’aprovin definitivament, s’informarà degudament via mail a les entitats.
S’informa a més, de la posada en marxa d’una Oficina Local de Subvencions, ubicada a les oficines de
Procornella amb horari de matí i tarda, telèfon i mail per demanar cita prèvia.
A les consultes d’alguns membres del Consell es concreta que aquestes subvencions són per a projectes
de cooperació presentats per entitats inscrites en el registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de
Cornellà. Així mateix, s’informa que la difusió de la possibilitat de sol·licitar subvencions també es farà
per d’altres canals de comunicació com son el Cornellà Informa, mitjà que arriba a totes les vivendes de
Cornellà, assegurant-nos que la majoria de la ciutadania s’assabenta.
4. Informació calendari activitats departament Solidaritat 2020
a) Cicle de Pau- conmemoració del DENIP: 30 de gener


Tallers per la pau, a càrrec del col·lectiu “Irènia, Jocs de Pau”. (14 escoles/ instituts, 69
tallers, 1400 alumnes aprox.) Des de 21/01 fins al 03/04.
Utilitzant principalment el joc com a recurs pedagògic, els alumnes fan l'exercici de veure la
realitat des d'una òptica diferent de la pròpia i es posen a la pell de l‘altri. Els alumnes
s’acercan a la cultura de la pau, al coneixement de les diferents cultures, de les desigualtats i
conflictes que trobem al món i més concretament a la regió mediterrània.
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Ioga per la Pau, a càrrec de la Asocciació RYE (prova pilot) a l’institut Francesç Macia (5
classes de 1er de l’ESO). Díes 16 i 30 de març.
Ahimsa és l’actitud de no violència cap a tots els éssers vius; és la renúncia a fer mal de
pensament, paraula o acció. Des d’un enfocament físic, adaptat a l’edat de l’alumnat, es
transita per la consciència de les pròpies emocions per tal de finalitzar amb un treball
mental centrat en l’atenció i la concentració on la paraula PAU expandeixi el seu significat
tradicional d’absència de guerra.



Murals per la Pau: a l’institut Maria Aurèlia Campmany (20/02) i Neus Català (23/01 fins al
30/01) amb la col·laboració de Fundació Contorno Urbano i “Difusor Associació Artística i
cultural”, respectivament.

b) Ciutats Defensores Drets Humans
“Ciutats Defensores dels Drets Humans” és un 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.


L’Ajuntament de Cornellà participa en l’edició de primavera, como ciutat d’acolliment amb
un acte d’inauguració al dimecres 25/03.
Els defensors i defensores estaran entre el 24 de març i el 4 d’abril 2020.
Les persones convidades aquest any són:
- Gerifel Cerillo - EOI,30 de març a les 17.00 i a les 19.00h)
- Dimir Viana - CRAJ i Espais joves dimecres 1 d’abril a la tarda
- Karla Avelar – Institut Neus Català dijous 02 d’abril



1 Març, representació teatral “FADWA”
Auditori de Sant Ildedons, 18 hores
Una peça teatral sobre la visda i obra de la poetessa palestina Fadwa Tuqan, escrita a dues
mans per Mar Casas i Clara Garcé, s’inspira en la trajectòria vital de la poetessa per explicar
la situació emocional del poble palestí, mostrant tot la riquesa cultural i de resistència que
existeix, ben viva, en els territoris ocupats
Organitza: Cornellà Solidari - ACP

c) Cicle Persones Refugiades, al voltant del 20 de juny, dia internacional






Tallers Ombú Acció des de 06 de maig fins al 10 de juny (7 escoles/ 31 tallers) Tallers
d’Educació per la Pau i el Desenvolupament Comunitari pensats per despertar la sensibilitat i
l’empatia envers les realitats d’altres persones.
Són tallers compromesos amb els valors i que aborden temes tan importants com la Pau, la
Diversitat i Dret a l’Habitatge, els Drets Humans i les desaparicions, la Separació de
Comunitats, les Migracions, la Sobirania Alimentària i la Transformació Social.
Juny, Òpera Maternitat d’Elna (pendent de format i espai)
Exposició “A pie de Valla.Frontera Sur” Biblioteca Marta Mata (pendent de confirmació de
dates)
Exposició “The Most Important Thing” Biblioteca Sant Ildefons des de 15/06 fins al 15/07
(pendent de confirmació de dates)
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d) XXI Fira de la Solidaritat
 Dissabte 27 de juny
 Plaça de Catalunya
 pendent de temàtica
e) Cicle de Solidaritat




Segons la temàtica escollida, programarem intervencions
Brenars solidaris
Tallers Solidaritat-ONG. Tallers dirigits a alumnes de primària amb l'objectiu d'explicar en
què consisteix la solidaritat i acostar les ONG´s que participen en Cornellà. Taller
complementari al programa CUEME

5. Elecció del representant del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat internacional al
Consell de Ciutat
Per unanimitat el Consell escolleix el Pedro Rodríguez de l’entitat Cornellà Solidari.

6.Precs i Preguntes.
No hi ha cap.

Finalitza la sessió sent les 20:40 hores del 30 de gener de 2020.

Aprovat,
EL VICE-PRESIDENT
Claudio
Carmona
Vargas - DNI
47831909M
(TCAT)

Firmado digitalmente
por Claudio Carmona
Vargas - DNI
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Fecha: 2020.10.27
12:47:30 +01'00'

EL SECRETARI
digitalment
Òscar Mestre Signat
per Òscar Mestre
Cabistany - DNI Cabistany - DNI
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46553991J
Data: 2020.10.27
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Cornellà de Llobregat, a la data i signatures electròniques que hi figuren en el present document

