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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 2/21 DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
INTERNACIONAL

A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les 19:10 hores del 4 d’octubre de 2021, es reuneixen de
manera presencial a la sala d’actes 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
Pedro Rodríguez, Cornellà Solidari
Joan M. Culillas Jalencas, Creu Roja Espanyola
Maria Jose Pardo Lanuza, Cornellà Solidari
Entique Alcocer y Antonio Rodriguez, Peña Cultural y Recreativa Peña Dominó de Sant Ildefons
Francisco Jiménez, IPI Cooperació
Genís Otalora, Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador
Verónica , Associació Gent Teranga
Fundació Josep Comaposada
Associació Veïnal La Gavarra
Jaime Javier Egea Martínez, persona reconegut prestigi al món associatiu 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:
Carmen Rivas, de l’Associació Ciencia y Tecnologia Astrolabio
A les 19:10 hores, Sergio G. dóna la benvinguda
1.
Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
S’aprova per unanimitat.
2.
Programa de la 21a Fira de Solidaritat
Sergio G. explica el programa de la 21a edició de la Fira que s’esten durant la segona quinzena del mes
d’octubre, amb el lema: PER LA PROMOCIÓ I LA DEFENSA DELS DRETS HUMANS I AMBIENTALS, amb un
programa pensat per reflexionar i gaudir amb les iniciatives solidàries que tenim a la nostra ciutat.
Conferència inaugural, exposicions, fira d’entitats i gimcana per a tots els públics.
Divendres 15 d’octubre, conferència inaugural i presentació del llibre “REFUGIADOS CLIMÁTICOS” de
Miguel Pajares a l’Auditori de Sant Ildefons, Plaça de Carles Navales.
Del 15 al 31 d’octubre, exposició “MUJERES QUE ALIMENTAN AL MUNDO” de l’Associació Entrepobles, a
l’Auditori de Sant Ildefons.
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Del 15 al 31 d’octubre, exposició “VIURE DEFENSANT DRETS” de la ONG Brigadas Internacionales de Paz,
al Centre Cívic de Sant Ildefons.
Del 18 al 27 d’octubre, exposició “L’ALTRA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC” de CENEAM (Centro
nacional de educación ambiental) a la Biblioteca Central.
Del 21 al 31 d’octubre, exposició “UN MÓN OFEGAT PEL PLÀSTIC” de la Fundación Vidas Sostenibles, a la
Biblioteca Marta Mata.
Del 15 al 31 d’octubre, exposició bibliogràfica a la Biblioteca de Sant Ildefons.
Dissabte 23 d’octubre de 17:30 a 20:30 hores MOSTRA D’ENTITATS DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ, a la
plaça Catalunya, un espai on parlar amb les entitats de Cooperació Internacional de Cornellà i mostra
dels seus projectes
Del 15 d’octubre al 31 d’octubre GIMCANA SOLIDÀRIA per a tots els públics, per tota la ciutat: un total
de set torretes repartides per Cornellà on a cada una hi haurà una activitat diferent.
Seguidament es procedeix a repartir el material publicitari de la mateixa.
3.
Projecte Ciutats Defensores de Drets Humans 2021
Sergio explica que enguany el projecte s’unifica en una única edició que ha permés un procés de reflexió
entre els municipis i institucions participants, creant una metodologia de treball organitzades en
comissions.
La presentació i algunes formacions es van fer al juny, i la oferta de xerrades per instituts i altres grups,
es faran ara a l’octubre i novembre.
Tot es farà telemàtic i haurà dues ofertes; per una banda xerrades obertes a la ciutadania i xerrades
adreçades a instituts.
Via mail, des del departament de Solidaritat s’informarà de les xerrades obertes per a què es pugui
participar i/o fer difusió les mateixes.
4.
Informació sobre el projecte de creació d’ApS curs 21/22
L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la
comunitat en un sol projecte en el qual els participants es formen treballant sobre necessitats reals de
l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo, és, doncs, un projecte educatiu amb utilitat social.
Aquesta metodologia és la que es fa servir al Servei Comunitari que tot l’alumnat de 2n cicle d’ESO ha de
realitzar, i és aquí on hem volgut intervenir des del Dpt. Solidaritat i Cooperació, acompanyant a les
entitats locals a crear les vostres pròpies ApS per entrar en contacte amb aquest alumnat de la ciutat
per tal que facin un servei a través de la seva participació a la entitat, o bé creant nous projectes que
ajudin a les entitats a millorar les seves accions.
És l’associació Grup EIRENE, qui ens està ajudant a posar en marxa aquest projecte i que per tant, han
tingut les trobades amb entitats durant els mesos de maig a juliol, i amb els centres de secundària al
juny.
Dels 6 centres públics, 5 volen participar i s’ha fet ja una 1a fase de formació a professorat, a la què van
participar més de 80 professionals docents, i ara s’està fent la part teòrica a l’alumnat a través de
sessions que treballen els drets humans.

Plaça de l’Església, 1 08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00

Són els següents centres i línies les que estan participant:
- Maria Aurèlia Capmany: 4 línees de 3er ESO
- Neus Català: 2 línees de 4rt ESO
- Esteve Terradas: 2 línees de 4rt ESO
- Francesc Macià: 1 línea de 4rt ESO
- Miquel Martí i Pol: 5 línees de 4rt d’ESO
5.
Assumptes sobrevinguts
No hi ha cap.
6.
Precs i Preguntes
No hi ha cap.

Finalitza la sessió sent les 20:10 hores del 4 d’octubre de 2021
Aprovat,
EL VICE-PRESIDENT
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