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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 2/20 DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
INTERNACIONAL

A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les 19:10 hores del 5 de novembre 2020, es reuneixen a
una sala de la plataforma Zoom 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
Mihai Ioan Fodor, PSC Cornellà
Pedro Rodríguez, Cornellà Solidari
Joan M. Culillas Jalencas, Creu Roja Espanyola
Francisco Jiménez, IPI Cooperació
Mati Gómez, Assoc. Cultural Gent i Futur
Genís Otalora, Asoc. Educación Popular Carlos Fonseca Amador
Pedro Rodríguez, Cornellà Solidari
Carmen Rivas, Asoc. Cienci y Tecnologia Astrolabio
Casimiro, Peña Cultural y Recreativa Peña Dominó de Sant Ildefons
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:
Lluis Ponce Garrido, Fundació Privada Pau i Solidaritat
Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
2. Presentació de la nova Agenda Social i Urbana (ASUECO)
3. Informació sobre les subvencions de l’exercici 2020
4. Situació actual i previsió pel 2021
5. Assumptes sobrevinguts
6. Precs i Preguntes.
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Sergio G. dóna la benvinguda i explica que volíem convocar una reunió del consell abans del novembre
per a què vingués una persona del Fons Català per tal de què ens expliqués la situació dels camps de
persones refugiades a Grècia, però amb motiu del COVID no ha estat possible perquè es va suspendre l
adarrera visita programada.
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova per unanimitat.

2. Presentació de la nova Agenda Social i Urbana (ASUECO)
Sergio G. excusa la presència de la tintenta alcalde la sra. Emilia Briones, però en el seu lloc participa el
sr. Enric Tèrmens que ens explica l’agenda social i urbana de Cornellà per enfortir la comunitat,
coneguda amb el sobre nom d’ASUECO.
Enric T. explica que hi ha hagut fins ara tres acords socials al llarg dels anys i enguany amb l’ASUECO
recolleix aquests acords socials afegint d’altres propostes derivades de la situació actual.
Convida als participants a revisar l’esborrany i fer les aportacions que considerin.

3. Informació sobre les subvencions de l’exercici 2020
Sergio G. explica que enguany la situació d’emergència sanitària ha retardat la decisió pel que fa les
subvencions i als darrers dies s’ha decidit que es procedirà a una convocatòria de concurrència amb un
capital del 40% de la totalitat de la partida econòmica.
Les nominatives no han estat afectades.
Pel 2021 es farà una convocatòria amb la totalitat de la partida assignada.
Pedro R. demanar aclariments sobre la quantia que suposa el 40%.
Sergio G. aclareix que pel 2020 hi haurà un total de 18.905,28€ i pel 2021 hi haurà 52.500€.

4. Situació actual i previsió pel 2021
Sergio G. contextualitza que la previsió pel 2021 és molt complexe donada la situació sanitària i les
diferents mesures de prevenció.
Des del departament de Solidaritat i Cooperació volem continuar amb els projectes de sensibilització a
centres escolars mentres les circumstàncies ens ho permetin, perquè les pòpies escoles i instituts ens
demanen les actuacions que contemplen els diferents cicles temàtics.
Pel que fa la Fira de Solidaritat, el pressupost pel 2021 contempla la possibilitat de la seva realització
però estem treballant en diferents propostes que contemplin la no presencialitat.
Pedro G. pregunta si es podrà realitzar alguna actuació al carrer en el futur.
Sergio G. contesta que la intenció és preservar la presencialitat, però no depèn de les autoritats locals
sinó del què vagi dictaminant l’administració supramunicipal.
Maria Jose R. explica la proposta de creació d’ApS (aprenentatge i servei) per poder donar resposta al
servei comunitari que han de fer els i les estudiants durant el curs 4rt d’ESO, és una acció educativa, en
el marc del currículum obligatori, que vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin
accions de compromís cívic, aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus
coneixements i capacitats al servei de la comunitat.
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Sergio G. explica que farem una ronda de trobades individuals amb les entitats de solidaritat i
cooperació per tal de conèixer i.
Francisco J. pregunta si les entitats poden penjar fotos i videos a l’apartat web de l’ajuntament.
Maria Jose R. respon que sí, que les entitats que tinguin material gràfic per penjar que li passin.
Mati G. valora molt positiva la proposta de creació d’ApS per tal de treballar amb joves estudiants i que
siguin ell si elles qui ajudin la les entitats a modernitzar almenys la part de xarxes socials.

5. Assumptes sobrevinguts
No hi ha cap.
6.Precs i Preguntes.
Sergio G. explica que el projecte de Ciutats Defensores de Drets Humans es va haver d’anular tota la
part presenvial que estava prevista pel mes de març, sent Cornellà de Llobregat la ciutat acollidora de
l’acte inaugural.
Maria Jose R. explica que la intenció del projecte és portar defensors i defensores dels drets humans
d’arreu del món i que la situació de la pandèmia ha fet que les diferents institucions que participen
hagin fet un treball de reflexió interna en quant a incidència pollítica i de difusió.
Enguany s’ha programat una trobada telemàtica amb una defensora de El Salvador de drets LGBTI que
està refugiada a Suïssa pel proper 10 de desembre. De Cornellà particparàn 2 instituts, el Maria Aurèlia
Capmany i el Neus Català.
D’altra banda el projecte ha creat videos de diferents defensors i defensores per tal de continuar el
treball la sensibilització.
Sergio G. explica que anirem trucant a les entitats per tal de fer trobades individuals presencials per
conèixer de prop la situació de cadascuna
Finalitza la sessió sent les 20:20 hores del 5 de novembre de 2020.
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