MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I
SOLIDARITAT DE DATA 30 DE GENER DE 2007
A la vila de Malgrat de Mar, 30 de gener, quan són les vuit del vespre, es reuneixen a la Casa Consistorial, en la
Sala de Juntes, els membres del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, a l'objecte de celebrar
sessió ordinària.
HI ASSISTEIXEN:
La Sra. M. Carme Aubanell i Serra, Presidenta del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat.
La Sra. Anna Raja Martínez, regidora de Benestar Social.
La Sra. Susi Esgleas i Portal, representant d'ERC.
El Sr, Lino Cantero i Moreno, representant d'EUiA.
La Sra. Mª Lluïsa Morago i García, representant de l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara.
El Sr. Antoni García Marugan, representant de Creu Roja.
El Sr. . Jamal Ahbouch, representant de l'Associació d'Immigrants de Malgrat .
La Sra, Isabel Fiérrez i Martínez, representant del PPC.
El Sr. Antoine Nolla i Alberola, representant de CDC.
No assisteixen, justificant la seva absència, la Sra. Juani Heredia i Monedero, representant d'ICV, el Sr. Jordi
Bayarri i Poch, representant de Justícia i Pau, el Sr. Joaquim Aubanell i Serra, representant de Mans Unides,
la Sra. Conxi Martín i Gualda, representant del PSC, el Sr. Llorenç Pla i Madrenys, representant d'Amics de
Cárdenas, la Sra. Sandra Altafulla i Climent (UDC) i la Sra. Marta Hernández Regí (Malgrat Solidari), no
assistint tampoc els respectius membres suplents.
Assisteix el Sr. Joan Carles Nonell i Sendrós, Secretari de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, que dóna fe de
l’acte.
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l'acta anterior celebrada el dia 8 de novembre de 2006.
2.- Agermanament amb Càrdenas. Informació de la visita de desembre de 2006.
3.- Campanya Mundial per a una Profunda Reforma del Sistema d'Institucions Internacionals.
4.- Activitats de sensibilització. Comentaris i suggeriments pel 2007.
5.- Precs i preguntes
****************************
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1ER.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 8 DE NOVEMBRE DE 2006
Els membres del Consell prenen raó de l’acta del Consell celebrada el dia 8 de novembre de 2006, a efectes
estrictament informatius de l’estat de situació de la gestió formal del Consell, demanant el Sr. Lino Cantero
que, en el punt quart de l'ordre del dia, relatiu a la proposta de col·laboració amb el projecte de la Fundació
Vicens Ferrer, es faci constar la manifestació que va fer indicant que en altres ocasions no s'havien aprovat
projectes per no ser del Fons Català de Cooperació.
2.- AGERMANAMENT AMB CÀRDENAS. INFORMACIÓ DE LA VISITA DE DESEMBRE DE 2006.
La Sra. Aubanell i Jordi Vila, tècnic de l’àrea de política territorial de l’ajuntament, exposen, amb el suport de
fotografies, informació obtinguda arrel del recent viatge que ambdós hi van participar.
En aquesta visita es plantejaven dos objectius principals: a) seguiment de l’execució i funcionament de
cadascun dels projectes finançats, b) L’elaboració del Pla de desenvolupament Local del municipi de
Cárdenas; així com enfortir els lligams amb els dos municipis, fer lliurament d’aportacions econòmiques
materials de diverses persones i entitats i intentar fixar canals de comunicació més fluïts i periòdics.
Acompanyats de l’alcalde i /o altres membres dels consistori es van visitar tots els projectes finançats amb
l’alcaldia de Cárdenas així com amb l’associació de dones, complementant la informació que ja es tenia,
aportada per el Fons Català. La construcció de la fleca en el local de la Casa de la Mujer és el que tot just
s’acaba de posar en funcionament faltant alguns acabats en el local i s’indica que està costant la gestió.
S’acorden algunes mesures complementàries com la capacitació i el seguiment per part de tècnics de
DECOSUR en l’assessorament que faran en el municipi a les petites i mitjanes empreses.
Per l’elaboració del Pla de desenvolupament, la Junta de Govern Local d’aquest ajuntament ha aprovat el
finançament de la contractació de les consultories. Durant la visita s’estableixen les coordinacions amb el
personal de l’alcaldia, tècnics i polítics així com amb altres actors que estan treballant amb diferents projectes
de cooperació en el municipi i que incideixen el enfortiment del govern local com són: Proyecto de Desarrollo
Rural Local en el departament de Rivas, DECOSUR, amb finançament de la Unió Europea i el projecte
d’enfortiment de les capacitat en el àrea a de Salut amb finançament de la cooperació de Luxemburg.
3.- CAMPANYA MUNDIAL PER A UNA PROFUNDA REFORMA DEL SISTEMA D'INSTITUCIONS
INTERNACIONALS.
La Sra. Aubanell exposa que, des el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, es dóna a conèixer la
proposta que està duent a terme Ubuntu, Fòrum Mundial de Xarxes de la Societat Civil, que, l'any 2002, va
llançar la Campanya Mundial per a una Profunda Reforma de les Institucions Internacionals, partint de la base
de que per caminar cap a un món millor cal dotar-se d'un nou sistema d'institucions internacionals.
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Indica que els municipis hi poden participar de diverses maneres, podent ser una d'elles mitjançant l'adhesió a
la Campanya (s'adjunta model de moció), fent difusió dels tríptics i de la Campanya o d'altres maneres que es
vulguin concebre.
Insta als membres del Consell a estudiar la proposta que es distribueix i a fer-li arribar les seves iniciatives i
suggeriments al respecte, sense esperar al proper Consell, ajornant, amb aquest objecte, la presentació de la
moció al Ple de l'Ajuntament.
4.- ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ. COMENTARIS I SUGGERIMENTS PEL 2007.
La Sra. Aubanell efectua un recordatori de les activitats portades a terme durant l'any 2006:
1-

Setmana de la Pau amb les escoles
- Els Objectius del Mil·lenni de Nacions unides. Exposició i xerrada
- Tallers sobre resolució de conflictes

2.

Exposició i xerrada Aigua de tothom un dret i no una mercaderia

3.

Suport festa de la Diversitat

4.

Suport activitats Associació Malgrat amb el Sàhara

5.

Espectacle Una escola de nassos Donem una lliçó a la guerra

6.

Suport, amb l’edició dels cartells, de la Festa per la Fundació Vicens Ferrer

7.

Agenda Llatinoamericana

8.

Programa de radio: “En directe amb la solidaritat”

9.

Comerç just. Parades de productes de comerç Just ales fires.

demanant tot seguit als assistents quines activitats es considera que caldria impulsar enguany.
El Sr. Cantero, manifesta que el programa de ràdio li sembla correcte en la línia en què s'ha fet.
La Sra. Esgleas considera que caldria incidir més en el tema de resolució de conflictes, destacant valors com
la solidaritat i el respecte.
La Sra. Aubanell manifesta que seria continuació de la dedicada als drets humans.
El Sr. García indica que, efectivament, a les escoles s'ha treballat el tema dels drets humans explicat de
forma didàctica.
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La Sra. Esgleas indica que fóra bo que s'enfoqués també més enllà del que es fa a les escoles, mirant de
presentar-ho de forma atractiva per a la gent, potser combinat amb activitats complementàries com el cinema,
el teatre, la música o la gastronomia.
La Sra. Raja diu que ja s'han fet jornades gastronòmiques, si bé amb poc èxit de públic.
El Sr. Nolla manifesta que caldria donar a conèixer al Consell, de forma que aquest aparegués més al darrera
de les activitats que es programen, posant com exemple la jornada del Comerç Just, en la que la gent
preguntava qui la impulsava.
La Sra. Aubanell proposa que, després del curs del codesenvolupament que donarà lloc al corresponent
projecte, a través de l'Associació d'Immigrants, es programin activitats per parlar de l'Àfrica i que, si es
conforma la visita de l'alcalde de Càrdenas pel mes d'abril, es pugui fer una jornada en la que s'expliqui el Pla
de Desenvolupament i els seus projectes..
El Sr. Ahbouch, es mostra d'acord amb la iniciativa, demanant que, si és possible, l'exposició sobre Càrdenas
es faci acompanyada d'un vídeo.
Finalment el Consell, recull les següents iniciatives:
a) Continuar amb el programa de ràdio, seguint la línia actual.
b) Organitzar jornades per parlar d'Àfrica, a càrrec de l'Associació 'd'Immigrants.
c) Realitzar tallers de resolució de conflictes, combinats amb la projecció d'alguna pel·lícula relacionada
amb el tema.
d) Exposició del Pla de Desenvolupament i altres projectes de Càrdenas, a càrrec del seu alcalde (cas
que finalment vingui el mes d'abril), amb suport audiovisual.
5.- PRECS I PREGUNTES
No es formulen.
I no havent altres assumptes a tractar, la Sra. Presidenta dóna l’acte per finalitzat, aixecant la sessió a les nou
i quaranta minuts del vespre, estenent de tot això la present acta per a la deguda constància.
La Presidenta del Consell Municipal

M. Carme Aubanell i Serra
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El Secretari

Joan Carles Nonell i Sendrós

