MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE
COOPERACIÓ I SOLIDARITAT DE DATA 14 D’ABRIL DE 2010
A la vila de Malgrat de Mar, 14 d’abril, quan passen set et minuts de les vuit hores del
vespre, es reuneixen a la Sala de Juntes de l’Ajuntament, els membres del Consell
Municipal de Cooperació i Solidaritat, a l'objecte de celebrar la sessió ordinària disposada
per aquest dia.
HI ASSISTEIXEN:
La Sra. M. Carme Aubanell i Serra, Presidenta.
La Sra. Anna Raja i Martínez, regidora d’Acció Social i Ciutadania.
La Sra. Maria Arigós i Bosch, representant d’Amics de Cárdenas.
La Sra. Isabel Fiérrez i Martínez, representant del PPC.
El Sr. Joaquim Aubanell i Serra, representant de Mans Unides.
La Sra. Pepi Sánchez Montero, representant del PSC.
El Sr. Jamal Ahbouch, representant de l'Associació d'Immigrants de Malgrat.
La Sra. Lluïsa Morago García, representant de la Plataforma Catalunya amb el
Sàhara.
La Sra. Juani Heredia i Monedero, representant d'ICV, que s’incorpora a l’acte quan
passen tretze minuts de les vuit del vespre.
La Sra. Roser Casanovas Vives, representant de Creu Roja, que s’incorpora a l’acte
quan passen cinc minuts d’un quart de nou del vespre.
No assisteixen, justificant la seva absència: el Sr. Lino Cantero i Moreno representant
d'EUiA, ni cap suplent que el substitueixi, la Sra. Susi Esgleas i Portal, representant
d'ERC, ni cap suplent que els substitueixi, el Sr. Jordi Bayarri i Poch, representant de
Justícia i Pau, ni cap suplent que la substitueixi, la Sra. Montserrat Pellicer i Mateu,
representant de CiU, ni cap suplent que la substitueixi.
Assisteix el Sr. Àngel del Rey Morris, Tècnic Auxiliar de Secretaria de l’Ajuntament de
Malgrat de Mar, que actua com a secretari.
Comprovada l'assistència de membres necessària per la constitució de l'òrgan, la
Presidenta obre la sessió. Seguidament, es procedeix a donar compte dels assumptes
inclosos a l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del Consell, de data 16.12.2009.
2.- Proposta de contribució a la Campanya d'Emergència Resposta al terratrèmol
d’Haití. Projecte 2165 del Fons català de Cooperació al Desenvolupament.
3.- Proposta de contribució a la Campanya d'Emergència Resposta al terratrèmol
de Xile. Projecte 2166 del Fons català de Cooperació al Desenvolupament.
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4.- Sol·licitud de Mans Unides Contribució al projecte "Millora de les condicions
sanitàries, mediambientals i organitzatives de les comunitats de Palo Amarillo i
Los Toros, municipi de Laguna Salada, província de Valverde - República
Dominicana.
5.- Accions de sensibilitació del mes de maig de 2010: Festa del Comerç Just,
Altres activitats, Propostes participació de les entitats.
6.- Precs i preguntes.
*********************************
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL CONSELL, DE DATA
16.12.2009.
Els membres del Consell prenen raó de l’acta del Consell celebrada el dia 16 de
desembre de 2009, a efectes estrictament informatius.
La Sra. Aubanell, abans de continuar amb l’ordre del dia, posa de manifest als
membres assistents al consell, la reducció de la partida del Fons de Solidaritat, i el que
això comporta de cara a portar a terme projectes durant l’anualitat 2010.

2.- PROPOSTA DE CONTRIBUCIÓ A LA CAMPANYA D'EMERGÈNCIA RESPOSTA
AL TERRATRÈMOL D’HAITÍ. PROJECTE 2165
DEL FONS CATALÀ DE
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.
El dia 12 de gener un terratrèmol va sacsejar Haití i va ocasionar nombroses pèrdues
humanes i materials a diferents ciutats del país. L’epicentre del sisme, situat al sudoest de la capital, Port-au-Prince, va arribar a 7,3 graus en l’escala Richter i va ser un
dels més forts que es recorden a la zona del Carib.
Les conseqüències han estat devastadores: molts edificis governamentals i cases
particulars han quedat destruïts, les comunicacions amb la capital han quedat
malmeses i es desconeix encara la xifra de morts i ferits, tot i que diverses fonts parlen
de centenars i fins i tot de milers de persones desaparegudes. L’edifici de Nacions
Unides, que té desplegats al país uns 9.000 cascos blaus, també ha patit danys
considerables. Cal afegir que la població d’Haití ja es trobava des de fa temps en una
situació molt vulnerable i sota els efectes d’una greu crisi socioeconòmica.
Alguns dels municipis més afectats, tenint en compte on s’ha situat l’epicentre del
terratrèmol, son Port-au-Prince, Pétit Goave i Grand Goave, Léogane, Grassier,
Carrefour i Miragoane. Es tracta d’una de les zones més poblades del país i amb
zones habitades que presenten una gran vulnerabilitat. El Fons Català ja té
experiència de treball amb alguns d’aquests municipis i en d’altres, acompanyant
processos de reconstrucció en emergències anteriors i fent èmfasi en la necessitat
d’enfortir les estructures de prevenció locals i construir ciutadania activa i institucions
locals fortes.
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Davant d’aquesta catàstrofe, el Fons Català posa en marxa una campanya
d’emergència dins la filosofia de reconstrucció postemergent, per tal de donar suport
als esforços que el propi país ha començat a dur a terme amb l’acompanyament de la
cooperació internacional.
Atès que és voluntat d’aquesta Regidoria el subvencionar aquest projecte amb una
ajuda d’import 2.000,00 €.
Vista la proposta de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional, de
data 14 de desembre, el Consell de Solidaritat informa favorablement els
següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar una despesa d'import 2.000,00 €, en concepte de subvenció al
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, pel finançament del projecte 2165
Campanya d’emergència de resposta al terratrèmol d’Haití
.
SEGON.- Imputar la present despesa a l’aplicació pressupostària 74.9240.46600 Fons
de Solidaritat del Pressupost d’ enguany.
TERCER.- Requerir al beneficiari de la subvenció, la presentació en el Registre
General de l’Ajuntament del document d’acceptació de la subvenció, en un termini d’un
mes a comptar des de la pràctica de la notificació, tal com s’estableix a les Bases
Reguladores de les Subvencions per a 2010. La manca de la presentació de l’escrit d’
acceptació dintre del termini o la inclusió en el mateix de reserves, equivaldrà a la
renúncia de la subvenció.
L’ acceptació degudament formalitzada comporta els següents efectes:
9 L’ Ajuntament resta obligat al pagament íntegre abans de la justificació de la
mateixa.
9 El beneficiari resta obligat a complir la càrrega jurídica que la subvenció comporta.
QUART.- Aprovar el pagament del total de la subvenció, 2.000,00 €, un cop s’hagi
presentat l’acceptació de la subvenció.
CINQUÈ.- Advertir que el pagament de la subvenció està condicionat a la justificació
de l’aplicació de la subvenció per part del beneficiari. La justificació de la subvenció
s’ha de presentar al Registre General de l’Ajuntament i ha d’atendre al que estableix
l’article 24 de les Bases.
La falta de justificació comportarà el reintegrament de la subvenció, d’acord amb
l’article 27 de les esmentades Bases.
SISÈ.- Advertir a l'entitat beneficiària de la subvenció que haurà d'atendre allò
establert a l'article 8. c) de les bases reguladores: Qualsevol subvenció atorgada per
l'Ajuntament de Malgrat de Mar , portarà implícita la condició que en tota la
documentació i propaganda gràfica de l'activitat subvencionada es consigni la
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llegenda: AMB EL PATROCINI DE L'AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR, l'escut
d'aquest, i la regidoria corresponent, si s'escau.
SETÈ.- Notificar els presents acords a l’Àrea de Serveis Econòmics i al Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament.

3.- PROPOSTA DE CONTRIBUCIÓ A LA CAMPANYA D'EMERGÈNCIA RESPOSTA
AL TERRATRÈMOL DE XILE. PROJECTE 2166
DEL FONS CATALÀ DE
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.
El passat dissabte 27 de febrer de 2010 un terratrèmol de magnitud 8,8 a l’escala de
Richter va tenir lloc a 90 km de la ciutat de Concepción a la regió del Bío Bío a Xile.
Des de llavors s’han produït més de 128 rèpliques, moltes de les quals superiors a 6
graus a l’escala Richter i un tsunami va afectar el port de Talcahuano tot causant
danys greus al port i a la població.
Els terratrèmols són relativament comuns a Xile, i molts edificis estan construïts per
ser resistents als tremolors. De fet, des del 2002 existeix un Pla Nacional
d’Emergències Sísmiques que planteja les directrius que han de seguir els ministeris,
els serveis, les institucions i els organismes dependents de l’Estat. El pla inclou
l’Accesísmic, una metodologia per elaborar plans de prevenció i resposta per activitat
sísmica, però ara es posa a prova la implementació correcta del pla.
Amb dades d’avui, el Govern ha declarat zona catastròfica sis regions: Valparaíso,
metropolitana, Libertador, O’Higgins, Araucania, Bío Bío i Maule. Dades provisionals
parlen de 802 persones mortes, dos milions d’afectats i més de 500.000 habitatges
malmesos.
Si bé Xile és considerat com un dels països rics d’Amèrica Llatina, no podem perdre
de vista que presenta una realitat de grans diferències socials i econòmiques dins de
l’”exitós” model. De fet, gairebé 19.000 xilens viuen a Espanya i la majoria van sortir
del seu país per raons econòmiques. El sou mitjà no arriba als 300 euros al mes i el
cost de la vida és similar a l’europeu.
Avui els ciutadans xilens són també ciutadans de casa nostra i, per això, per més que
Xile no figuri com a país prioritari de la cooperació internacional a causa dels
macroíndexs de desenvolupament, creiem que la cooperació municipalista té una
responsabilitat d’acompanyar els processos de reconstrucció postemergència.
Sens dubte, aquesta catàstrofe ha posat a prova la capacitat de prevenció, planificació
i resposta de les autoritats i organismes responsables i aquesta dura experiència serà
de gran ajuda per avançar en polítiques i programes que, en el futur, minimitzin encara
més els danys i les pèrdues humanes.
El que queda en evidència, com sempre, és que el món local, passada la catàstrofe,
és qui ha de liderar la reconstrucció del territori afectat, no només les infraestructures,
sinó també el teixit social.
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Sabem que les catàstrofes naturals tenen un impacte en el desenvolupament
econòmic i polític i, per tant, cal limitar els factors agreujants que la vulnerabilitat
aporta. Combatre-la permet reduir l’impacte de les catàstrofes associades als
fenòmens naturals, i també limitar el nombre de víctimes i els danys econòmics. La
combinació entre un fenomen natural i vulnerabilitat dóna com a resultat un desastre.
Pel que fa al patró de resposta des del món local i la implementació d’una estratègia
adequada i coherent amb el nostre mandat, hi ha un seguit d’elements clau que cal
considerar: transparència de la gestió, coordinació i concertació amb els actors i
descentralització de les decisions, actuacions, responsabilitats i mitjans.
Partint del mandat municipalista del Fons Català, la identificació i implementació de la
resposta de reconstrucció ha de ser en clau local. Això implica posar èmfasi en la
participació dels municipis i les entitats xilenes, així com en els mitjans locals per fer
front a la postemergència sense deslegitimar els actors locals, malgrat la fragilitat que
els marca. Cal gestionar la fragilitat institucional amb enfortiment i empoderament dels
actors locals des de l’inici de la resposta fins el final.
En aquest marc el Fons Català està identificant una resposta a la crisi humanitària de
Xile orientada a la mitigació de riscos i la gestió del territori, en clau de prevenció.
Aquestes accions necessiten, entre d’altres, treballar per a l’apropiació del risc per part
de la ciutadania i la promoció d’una norma de gestió del territori i de la seva
implementació. Totes dues accions són competències municipals i situen els governs
locals com actors actius del procés de reconstrucció del territori que governen.
En aquest sentit, es prioritza el treball amb els actors locals que són els vertaders
actors en l'impuls del seu propi desenvolupament i que les accions es duguin a terme
en coordinació directa amb els governs locals i la societat civil organitzada presents als
territoris afectats.
L'objectiu és poder garantir al màxim que els recursos arribin oportunament als
territoris afectats i amb visió de procés. En aquest sentit la coordinació amb els actors
locals ha de ser directa i les propostes d'ajuda s’han de generar a partir de les
necessitats de la població damnificada.
En aquests moments, el Fons Català preveu una reunió amb el cònsol xilè en
Barcelona per tal d’identificar els municipis o associacions de municipis amb els quals
posar-se en contacte i facilitar la detecció de necessitats i la capacitat de resposta i
experiència que podem aportar.
Atès que és voluntat d’aquesta Regidoria el subvencionar aquest projecte amb una
ajuda d’import 2.000,00 €.
Vista la proposta de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional, de
data 8 d’abril d’enguany, el Consell de Solidaritat informa favorablement els
següents ACORDS:
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PRIMER.- Aprovar una despesa d'import 2.000,00 €, en concepte de subvenció al
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, pel finançament del projecte 2166
Campanya d’emergència de resposta al terratrèmol de Xile.
SEGON.- Imputar la present despesa a l’aplicació pressupostària 74.9240.46600 Fons
de Solidaritat del Pressupost d’ enguany.
TERCER.- Requerir al beneficiari de la subvenció, la presentació en el Registre
General de l’Ajuntament del document d’acceptació de la subvenció, en un termini d’un
mes a comptar des de la pràctica de la notificació, tal com s’estableix a les Bases
Reguladores de les Subvencions per a 2010. La manca de la presentació de l’escrit d’
acceptació dintre del termini o la inclusió en el mateix de reserves, equivaldrà a la
renúncia de la subvenció.
L’ acceptació degudament formalitzada comporta els següents efectes:
9 L’ Ajuntament resta obligat al pagament íntegre abans de la justificació de la
mateixa.
9 El beneficiari resta obligat a complir la càrrega jurídica que la subvenció comporta.
QUART.- Aprovar el pagament del total de la subvenció, 2.000,00 €, un cop s’hagi
presentat l’acceptació de la subvenció.
CINQUÈ.- Advertir que el pagament de la subvenció està condicionat a la justificació
de l’aplicació de la subvenció per part del beneficiari. La justificació de la subvenció
s’ha de presentar al Registre General de l’Ajuntament i ha d’atendre al que estableix
l’article 24 de les Bases.
La falta de justificació comportarà el reintegrament de la subvenció, d’acord amb
l’article 27 de les esmentades Bases.
SISÈ.- Advertir a l'entitat beneficiària de la subvenció que haurà d'atendre allò
establert a l'article 8. c) de les bases reguladores: Qualsevol subvenció atorgada per
l'Ajuntament de Malgrat de Mar , portarà implícita la condició que en tota la
documentació i propaganda gràfica de l'activitat subvencionada es consigni la
llegenda: AMB EL PATROCINI DE L'AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR, l'escut
d'aquest, i la regidoria corresponent, si s'escau.
SETÈ.- Notificar els presents acords a l’Àrea de Serveis Econòmics i al Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament.

4.- SOL·LICITUD DE MANS UNIDES CONTRIBUCIÓ AL PROJECTE "MILLORA DE
LES CONDICIONS SANITÀRIES, MEDIAMBIENTALS I ORGANITZATIVES DE LES
COMUNITATS DE PALO AMARILLO I LOS TOROS, MUNICIPI DE LAGUNA
SALADA, PROVÍNCIA DE VALVERDE - REPÚBLICA DOMINICANA.
PROJECTE:
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Millora de les condicions sanitàries, mediambientals i organitzatives de les
comunitats de Palo Amarillo i Los Toros, municipi de Laguna Salada, província
de Valverde, REPUBLICA DOMINICANA
ONG que sol·licita: Mans Unides, delegació de Girona
Contrapart local responsable: JACARAFE (Junta de Asociaciones Campesinas
Rafael Férnandez Dominguez, Inc
JACARAFE funciona com una federació d’associacions i grups de base, principalment
de camperols, però també de dones i associacions comunitàries, amb un àmplia
experiència amb programes de desenvolupament comunitari tant en l’àmbit de la
capacitació com en la inversió.
El projecte té per finalitat dotar d’un sistema d’abastament d’aigua potable, millorar les
condicions higiènic - sanitàries i mediambientals i enfortir el teixit social de les
comunitats tenint en compte l’equitat de gènere.
Palo Amarillo i Los Toros són comunitats rurals situades a una distància de 25
quilòmetres del centre urbà de la província. No tenen servei d’aigua potable ni
electricitat, tenen algunes plaques solars que per la manca de previsió en el
manteniment algunes ja estan fora de servei.
L’aqüífer de la zona és el riu i aquest queda a distància dels habitatges, baixa
contaminat i cada vegada es fa més difícil l’accés a la font o “noria” a on l’aigua és
apta pel consum humà. L’altra opció és la compra d’aigua a camions cisternes que a
banda de ser molt cara no té garanties de potabilitat.
Aquesta situació comporta una gran incidència de malalties i mortaldat infantil
agradava per la manca de sanejament. També provoca una càrrega de treball
addicional a les dones, nens i nenes que són els que tenen la responsabilitat de
buscar l’aigua.
Les accions que cal realitzar són:
-

-

Construir dos dipòsits de captació i magatzematge d’aigua i les canalitzacions
necessàries des de la font d’aigua als dipòsits i d’aquests als habitatges.
Construir 56 escomeses als domicilis, escola i església.
Construir i posar en funcionament 56 latrines “aboneres “
Sembrar 800 arbres fruiters i productors de fusta a la conca del riu.
Capacitar en autoconstrucció de latrines, tècniques de fontaneria i manteniment
de l’aqüeducte.
Capacitar a un membre de cada família capacitació en salut comunitària,
higiene i mediambient, equitat de gènere, autoestima, lideratge, resolució de
conflictes i organització comunitària.
Realitzar un procés de formació per l’enfortiment de les organitzacions
comunitàries locals: associacions de pares i mares, amics de l’escola, juntes de
veïns, centre de mares.
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Pressupost total del projecte:
Subvenció sol·licitada:

148.796,76 €
6.112,51 €

Mans Unides assumeix el compromís de completar el finançament del projecte.
Obert el torn d’intervencions:
El Sr. Aubanell fa una breu descripció del projecte i de la necessitat del mateix.
La Sra. Morago exposa davant els membres del Consell la necessitat de la Plataforma de
subvencionar el Projecte Tarbies: donada la mancança persistent d’aliments als
campaments de refugiats sahrauís, en aquests últims anys, aquest projecte pretén pal·liar
aquest problema en un dels col·lectius més febles, el dels infants de 3 a 6 anys. És
important assenyalar que aquest projecte incideix realment en la vida quotidiana dels
Campaments de Tindouf, ja que fa front, de forma realista, a un dels aspectes que més
incidència te en la vida dels sahrauís refugiats. Des de l’any 1993 no s’ha desenvolupat
cap altre projecte d’ajut humanitari als campaments de sahrauís amb l’objectiu de que els
nens i nenes sahrauís tinguin un àpat segur al dia que els permeti tenir una dieta més
equilibrada. A partir del moment en què els nens deixen de mamar, es quan es fa més
evident la mancança de determinats aliments. El Projecte de Tarbies, afronta aquest
problema intentant aportar una dieta equilibrada i afrontant, per tant, en aquest col·lectiu
d’infants, l’alta alta taxa de desnutrició, que els afectava fins ara. La desnutrició provoca
en els infants un dèficit immunològic que els fa més susceptibles a patir diverses malalties
que els obliga a restar a les haimes, pel que el grau d’absentisme a les Escoles Bressol
és força elevat. Amb aquest projecte, es fa front a 2 problemes: la manca d’una
alimentació adequada i la manca de preparació per accedir a l’escola primària.
La Sra. Morago proposa als membres del consell que també es tingui en compte
aquest projecte per tal de poder subvencionar-lo dintre de les activitats del 2010.
La Sra. Aubanell recorda a la Sra. Morago que no s’ha deixat constància per escrit
d’aquest projecte en el Registre de l’Ajuntament, i que per tant serà objecte de
resolució amb una altra sessió del consell. Així mateix recorda a la resta de membres
que cal esperar els resultats de les valoracions fetes pel consultor del FCD, abans de
fer cap altra aportació a la població agermanada de Cárdenas, que ja fa varis anys que
no són objecte de subvenció atesa la falta de comunicació amb l’Alcaldia de
l’esmentada població.
La Sra. Morago proposa canviar l’aportació per la Caravana Solidària que també
proposa la Plataforma que representa.
Atès que és voluntat d’aquesta Regidoria el subvencionar aquest projecte amb una
ajuda d’import 5.000,00 €.
Vista la proposta de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional, de
data 8 d’abril d’enguany, el Consell de Solidaritat informa favorablement els
següents ACORDS:
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PRIMER.- Aprovar una despesa d'import 5.000,00 €, en concepte de subvenció a
Mans Unides, pel finançament del projecte RDO 62099 Millora de les condicions
sanitàries, mediambientals i organitzatives de les comunitats de Palo Amarillo i Los
Toros, municipi de Laguna Salada, província de Valverde.
SEGON.- Imputar la present despesa a l’aplicació pressupostària 74.9240.46600 Fons
de Solidaritat del Pressupost d’ enguany.
TERCER.- Requerir al beneficiari de la subvenció, la presentació en el Registre
General de l’Ajuntament del document d’acceptació de la subvenció, en un termini d’un
mes a comptar des de la pràctica de la notificació, tal com s’estableix a les Bases
Reguladores de les Subvencions per a 2010. La manca de la presentació de l’escrit d’
acceptació dintre del termini o la inclusió en el mateix de reserves, equivaldrà a la
renúncia de la subvenció.
L’ acceptació degudament formalitzada comporta els següents efectes:
9 L’ Ajuntament resta obligat al pagament íntegre abans de la justificació de la
mateixa.
9 El beneficiari resta obligat a complir la càrrega jurídica que la subvenció comporta.
QUART.- Aprovar el pagament del total de la subvenció, 5.000,00 €, un cop s’hagi
presentat l’acceptació de la subvenció.
CINQUÈ.- Advertir que el pagament de la subvenció està condicionat a la justificació
de l’aplicació de la subvenció per part del beneficiari. La justificació de la subvenció
s’ha de presentar al Registre General de l’Ajuntament i ha d’atendre al que estableix
l’article 24 de les Bases.
La falta de justificació comportarà el reintegrament de la subvenció, d’acord amb
l’article 27 de les esmentades Bases.
SISÈ.- Advertir a l'entitat beneficiària de la subvenció que haurà d'atendre allò
establert a l'article 8. c) de les bases reguladores: Qualsevol subvenció atorgada per
l'Ajuntament de Malgrat de Mar , portarà implícita la condició que en tota la
documentació i propaganda gràfica de l'activitat subvencionada es consigni la
llegenda: AMB EL PATROCINI DE L'AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR, l'escut
d'aquest, i la regidoria corresponent, si s'escau.
SETÈ.- Notificar els presents acords a l’Àrea de Serveis Econòmics i a Mans Unides.
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5.- ACCIONS DE SENSIBILITACIÓ DEL MES DE MAIG DE 2010: FESTA DEL
COMERÇ JUST, ALTRES ACTIVITATS, PROPOSTES PARTICIPACIÓ DE LES
ENTITATS.
La Sra. Aubanell proposa a la resta de membres del consell que el tema de l’aportació
a la Campanya per l’Agenda Llatinoamericana, quedi pendent pel proper Consell
donada l’absència del representant de Justícia i Pau que en els darrers anys han
preparat la seva presentació.
La Sra. Aubanell comenta que durant els mesos de maig i juny tindran lloc les
següents activitats:
•

Divendres 14/05/2010, Xerrada “Per unes finances ètiques al servei dels
pobles” organitzada per Justícia i Pau a la Biblioteca a les 20.00 hores.

•

Divendres 14/05/2010, Hora del Conte “Contes de l’Amazònia” a la Biblioteca a
les 18.00 hores.

•

Dissabte 15/05/2010, Festa del Comerç Just i Banca ètica, al carrer de Mar a
partir de les 17.00 fins a les 20.00 hores.

•

Dissabte 22/05/2010, Parada de Comerç Just a la Festa de la Primavera, al
carrer de Mar.

•

Diumenge 23/05/2010, VIII Concert Violins Mètode Suzuki.

•

5 i 12/06/2010, a la Biblioteca. Tallers de Capoeira

6.- PRECS I PREGUNTES.
No es formula cap prec ni pregunta.
I quan passen cinc minuts de les deu del vespre, la Sra. Presidenta aixeca la sessió,
donant-la per finalitzada, estenent de tot això la present acta per a la deguda
constància.

La Presidenta del Consell Municipal

M. Carme Aubanell i Serra

El Secretari

Àngel del Rey Morris
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