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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 1/22 DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
INTERNACIONAL

A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les 19:40 hores del 22 de març de 2022, 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
Genís Otalora, Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador
Matilde Fernández, Gent i Futur
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:
Pedro Rodríguez, Cornellà Solidari
Joan M. Culillas Jalencas, Creu Roja Espanyola
Francisco Jiménez, IPI Cooperació
Lluís Ponce – Fundació Pau i Solidaritat (CCOO)
Jaime Javier Egea Martínez, persona reconegut prestigi al món associatiu de la ciutat

A les 19:40 hores, Sergio G. dóna la benvinguda
1.
Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
Amb la correcció de l’assistència per part de Lluís Ponce, s’aprova per unanimitat.
2.
Resum actuacions del 2021 del departament de Cooperació i Solidaritat
Maria Jose R. dóna explicacions de les actuacions realitzades des del departament de Cooperació i
Solidaritat durant el 2021:
CICLE DE LA PAU – CONMEMORACIÓ DENIP
Tallers amb suport del col·lectiu IRENIA – Jocs de Pau:
Adreçats a cicle superior de primària (5è i 6è) i a 1er i 2n cicle d'ESO.
S'han executat un total de 49 tallers en 7 centres escolars diferents, 19 tallers a diferents grups de 1er
cicle d'ESO i 30 tallers amb grups de 5è i 6è de primària. Un total aproximat de 1.000 alumnes d'entre 10
i 14 anys.
Tallers amb el suport de l'entitat RYE España Yoga en la Enseñanza:
Una proposta que vam intentar realitzar al 2020 però la situació sanitària ens ho va impedir, i enguany
s'han executat un total de 27 tallers, 15 a escoles de primària i 12 a centres de secundària... per tant,
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garirebé 600 alumnes i educadors/es que han pogut fer una introducció al ioga entès com una ciència
experimental de la consciència, l'objectiu del qual és desenvolupar les potencialitats, mitjançant
pràctiques que ajuden a adquirir competències com l'autonomia, la confiança, l'autoestima, la
cooperació amb els altres, la gestió de les emocions i l'atenció i la concentració.
Murals per la Pau:
Tallers adreçats a alumnes d'instituts al que han tornat a participar dos centres: l'INS Maria Aurèlia
Capmany i l'INS Neus Català.
En el cas de l'Institut Maria Aurèlia Capmany han estat els alumnes de 1er de batxillerat artístic qui han
participat del projecte, un total de 16 alumnes, amb la Fundació Contorno Urbano i la col·laboració a
l'execució final d'alumnes de Belles Arts de la UB.
En el cas de l'Institut Neus Català han participat els alumnes de visual i plàstica de 4rt d'ESO, un total de
12 alumnes. Aquest projecte amb l'entitat Difusor té una llarga trajectòria amb aquests tipus de
processos i vam acabar fent una valoració molt positiva del resultat final.
Realització curtmetratge:
El projecte Reacciona pretén treballar la consciència social i la cultura de la pau mitjançant la realització
d'un curtmetratge, en aquest cas, per part dels alumnes de 3er d'ESO de l'institut Maria Aurèlia
Capmany que els serveix per fer el Servei Comunitari, ja que el projecte fa servir la metodologia de
l'aprenentatge i servei.
Un grup classe d'ESO va escollir l'associació Cornellà Sense Fronteres, amb qui treballar. Segons les
necessitats de l'entitat, els alumnes van escriure el guió, el rodatge i el muntatge d'un vídeo que ha
servit a l'entitat per a les seves tasques de comunicació i/o sensibilització. El Projecte Reacciona
s'emmarca en una pràctica educativa d'Aprenentatge i Servei. Els alumnes reben l'aprenentatge sobre la
realitat d'una ONG, l'aprenentatge de les eines de creació audiovisual, tot realitzant un servei per a la
ONG, que farà servir el vídeo resultant pel seu funcionament real.
XXIa FIRA DE LA SOLIDARITAT
La FIRA és el moment en que es realitza un treball comú entre totes les entitats de cooperació per a
mostrar-lo a la ciutat. Hi participen gairebé la totalitat de les entitats de cooperació de la ciutat (22). La
tasca de sensibilització es treballa durant tot l'any, però la Fira permet visualitzar amb una única
fotografia un "tast" de tot el que es fa i tots els que estem en aquest àmbit de la cooperació. Els àmbits
que es tracten a la Fira són tots els que podem trobar al mon de la cooperació i els ODS: Comerç Just,
Pau, Drets Humans, Gènere, Sostenibilitat i respecte al medi ambient, sobirania alimentària, etc.
En aquesta edició va ser la defensa dels drets humans i ambientals.
La data prevista per la seva realització era el 26 de juny, però la situació sanitària ens va obligar a
aplaçar-la i es va acabant realitzant el 23 d'octubre però amb un ampli programa d'exposicions,
conferència inaugural i gimcana per la ciutat.
Conferència inaugural i presentació del llibre “REFUGIADOS CLIMÁTICOS” de Miguel Pajares.
President de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, llicenciat en Ciències Biològiques i doctor en
Antropologia Social, membre investigador en el Grup de Recerca en Gènere, Identitat i Diversitat (GENI)
i al Grup de Recerca sobre Exclusió Control Social.
Dates: divendres 15 d’octubre, 19:30 hores
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Lloc: Auditori de Sant Ildefons, Plaça de Carles Navales
EXPOSICIÓ “MUJERES QUE ALIMENTAN AL MUNDO” de l’Associació Entrepobles.
L'alimentació és indissociable de la supervivència humana; el seu descobriment i evolució correspon a
un llarg procés de recerca i creació històricament encapçalat per les dones.
Dates: del 15 al 31 d’octubre, dilluns a divendres de 15:30 a 20:30 hores i dimarts i dissabtes de 10 a 14
hores.
Lloc: Auditori de Sant Ildefons, Plaça de Carles Navales
EXPOSICIÓ “VIURE DEFENSANT DRETS” de la ONG Brigadas Internacionales de Paz.
Les persones, organitzacions i comunitats que defensen els drets humans s’enfronten amb freqüència a
un context de violència i alt risc. Durant l’any 2016, més de 1.000 persones defensores han estat objecte
d’amenaces, persecucions, detencions, i altres agressions. Una exposició que realitza un reconeixement
a totes aquestes persones, organitzacions i comunitats que treballen dia a dia per la promoció dels drets
humans.
Dates: del 15 al 31 d’octubre, dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 i de 15:30 a 21:30 hores
Lloc: Centre Cívic de Sant Ildefons
EXPOSICIÓ “L’ALTRA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC” de CENEAM (Centro nacional de educación
ambiental).
Mostra la importància de la resposta humana als impactes del canvi climàtic i apropa a qualsevol públic
al desafiament de l’adaptació al canvi climàtic.
Dates: del 18 al 27 d’octubre, dilluns a divendres de 15:30 a 20:30 hores i de dimecres a dissabtes de 10
a 14 hores.
Lloc: Biblioteca Central al carrer de Mossèn Andreu, 15
EXPOSICIÓ “UN MÓN OFEGAT PEL PLÀSTIC” de la Fundación Vidas Sostenibles.
La necessitat d’un canvi en el model de producció, distribució i consum.
Dates: del 21 al 31 d’octubre, dilluns a divendres de 15:30 a 20:30 hores i dimarts i dissabtes de 10 a 14
hores.
Lloc: Biblioteca Marta Mata, Joaquim Rubio i Ors, 184
EXPOSICIÓ BIBLIOGRÀFICA
Durant els dies de la Fira, del 15 al 31 d’octubre, a la Biblioteca de Sant Ildefons hi trobareu una
exposició de llibres i altres documents que tracten la temàtica del medi ambient i la seva defensa. Tots
els materials es poden consultar i agafar en préstec.
Dates: del 15 al 31 d’octubre, dilluns a divendres de 15:30 a 20:30 hores i dimarts i dissabtes de 10 a 14
hores.
Lloc: Biblioteca de Sant Ildefons, Plaça de Carles Navales
MOSTRA D’ENTITATS DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
Han participat 14 entitats a la mostra d'entitats
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GIMCANA SOLIDÀRIA
Del 15 d’octubre al 31 d’octubre es podrà realitzar en família per tota la ciutat: un total de set torretes
repartides per Cornellà on a cada una hi haurà una activitat diferent.
- A la gimcana van participar 112 persones
CIUTATS DEFENSORES DRETS HUMANS
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 institucions municipis catalans com l’ajuntament de Cornellà de Llobregat,
que vol donar a conèixer la feina dels defensors i defensores dels drets humans al conjunt de la
ciutadania, evidenciant i conscienciar sobre la necessitat d’integrar la defensa dels drets humans en la
nostra tasca quotidiana.
El projecte, ha pogut reinventar-se i ha programat accions al llarg de l'any (formació, webminars, tallers
telemàtics amb centres de secundària).
Enguany, la oferta telemàtica no ha tingut èxit entre els centres escolars i només ha participat un centre.
CICLE SOBRE LES PERSONES REFUGIADES
Tallers amb suport del l'associació Ombú Acció:
S'han executat un total de 31 tallers 5 centres escolars diferents, 4 tallers a grups d'ESO de l'Institut
Neus Català i 27 tallers amb grups de de primària. Un total aproximat de 700 alumnes.
PROJECTE APS
Al darrer Consell de Cooperació per la Solidaritat del 2020 va sortir la necessitat que tenen les entitats
locals de donar-se a conèixer i obrir el seu projecte a la ciutadania, tant pel seu coneixement com a
actuació de sensibilització, com per la participació de nous ciutadans i ciutadanes als seus projectes, i un
col·lectiu amb molt de potencial són els i les joves.
Des del departament tècnic es va treballar una proposta durant els primers mesos de l'any, i al mes de
maig hem posat en marxa el projecte d'acompanyament i creació d'ApS de les entitats locals.
L’Aprenentatge Servei tracta d’una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de
servei a la comunitat en un sol projecte; un projecte en el qual els participants es formen treballant
sobre necessitats reals del seu entorn (entitats) amb l’objectiu de millorar-lo (creació de propostes).
Cada cop són més els centres educatius que entenen que per aprendre a exercitar la ciutadania de
forma responsable i compromesa cal fer-ho des de la reflexió però també des de la pràctica, i dins de
l'assignatura de Servei Comunitari de 3er i 4rt d'ESO demanen a la comunitat/entitats propostes per a
què els i les estudiants puguin desenvolupar la seva creativitat i la seva responsabilitat vers la comunitat.
Han participat:
- 7 entitats en la consulta prèvia i la formació, tot i que serà difícil que facin acollida d'estudiants de cara
al 2022
- 80 professors i professores a la formació que es va fer al setembre 2021
- 5 centres d'ensenyament secundari
- 15 grups de 3er i 4rt d'ESO, un total aproximat de 330 alumnes
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3.
Pla treball 2022
Maria Jose R. dóna explicacions de les actuacions previstes des del departament de Cooperació i
Solidaritat pel 2022.
Projecte ApS
Estem pendents de la valoració per part de l’associació Grup Eirene
A tenir en compte pel curs 22/23:
No podem ofertar a tots els centres
Centrar-nos a la temàtica DRETS HUMANS
Oferir una ApS complerta, amb la part pràctica coberta
Cicle de la Pau
Encara estem fent actuacions:
Tallers amb el col·lectiu Irenia
Tallers de ioga per la Pau amb RYE Ioga
Murals:
o
Escola Virolai: febrer i març
o
Neus Català a l’abril
Projecte Ciutats Defensores de Drets Humans
1a gira: 25 d’abril al 4 de maig
2a gira: octubre
Cicle de les persones refugiades
Tallers amb el col·lectiu Ombú Acció
Exposicions a les 3 biblioteques
Performance amb el col·lectiu Atalaia el 20 de juny
Fira de Solidaritat
XXIIa edició
Dates: dissabte 1 d’octubre
Temàtica
Actes sensibilització
Genís, de l’AEPCFA pregunta quin són els defensors i defensores que participen a la 12a edició del
projecte Ciutats Defensores i Maria Jose detalla el següent:
 Mike Anane. (Ghana); periodista y defensor ambiental.
 Yurany Cuellar (Colòmbia); activista colombiana que treballa per la defensa dels drets de les
dones rurals i camperoles,
 Morena Herrera (El Salvador); és possiblement la defensora dels drets de les dones més
reconeguda al
 Salvador.
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Maria Sol Taule (Filipines) és una advocada filipina que defensa legalment persones que no
tenen recursos econòmics per pagar un acompanyament jurídic, especialment activistes i
defensores i defensors de drets humans criminalitzats des de les institucions de l’Estat.
Nataniel Hernández (Mèxic) és activista i advocat del Centre de Drets Humans Digna Ochoa, a la
regió de Chiapas, a la frontera sud de Mèxic. A finals del 2018, quan va començar a caminar la
primera caravana migrant des de Centreamèrica i Chiapas es va convertir en la primera parada
de la ruta van néixer noves necessitats
Vania Arana (Espanya) és portaveu i presidenta del sindicat Las Kellys Catalunya. Va arribar a
Madrid el 1992 procedent del Perú

Hores d’ara s’està treballant amb els instituts de la ciutat per fer agenda amb la visita de dos activistes.
Mati aporta la possibilitat que també es puguin reunir amb alguna entitat local.
4.
Assumptes sobrevinguts
Cap aportació.
5.
Precs i Preguntes.
Cap aportació.
Sergio G. fa una darrera reflexió posant en valor la tasca de les entitats locals en aquests temps de
dificultats en la solidaritat internacional amb els entrebancs derivats per la pandèmia i crisis sanitària.
Afegeix que gran part del programa és per donar suport a aquests projectes pel què fa la difusió i en
especial la sensibilització que aporta en educació per la ciutadania global a la població de Cornellà.
Anima a continuar treballant en aquest sentit i oferint tot el suport per part de l’administració.
Finalitza la sessió sent les 20:40 hores del 22 de març de 2022
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