ACTA DEL CONSELL CONSULTIU DE “CAMBRILS CIUTAT SOLIDARIA”
Dia:
Lloc:

27 de febrer de 2017
Hora: de 19h a 20.30h
Sala de Govern de l’Ajuntament de Cambrils

Assistents
1. Regidora de Cooperació i Solidaritat, Ana López
2. Fundació Privada El Sueño de la Campana, Fernando Bermejo
3. Enginyers sense Fronteres,. Merce Fargas
4. Agermanament Sense Frotneres, Suni Clua + David Garcia
5. Mans Unides, Fina Franch + Maria Antoia
6. Ixmucané, Iolanda Vivancos.
7. Grup Municipal ERC, Jordi Fargas
8. Grup Municipal NMC: Cinta Ballesté
Secretaria: Núria Ferrando, tècnica de Cooperació
S’excusa:
9. Comité de Solidaritat Oscar Romero, Sra. Bàrbara Cortés
10. URV Solidària: Joan Fuster
11. Unión Latinoamericana : Carlos Avilés
12. Grup Municipal PSC, Alejandro Fernandez
13. Grup Municipal C’s, Encarni Bello
14. Grup Municipal P.P , David Chatelain
15. Grup Municipal AdC, Ivan Sanz
Es presenta al nou delgat a Cambrils de l’ONGD Agermanament sense Fronteres, David
Garcia.
En properes reunions del consell ha demanar per poder-hi participar l’ONGD Hammada.

Donar compte de l’acta de la reunió del dia 12 de desembre de 2016
Donar compte de l’obertura de la convocatòria d’ajuts a projectes de cooperació
al desenvolupament i projectes d’educació al desenvolupament del 2016.
S’excusa de la tardança, i en data 14 de febrer de 2017 s’ha obert la convocatòria que es
tancarà el 15 de març de 2017.
Cal presentar els projectes a l’Oac, amb el format lliure o fer servir els models de
formulari d’altres anys.
Es remarca que per la quantitats establerta en la partida pressupostaria no s’assumeixen
projectes de cooperació, sinó la modalitat ja prevista d’accions d’un projecte.

Donar compte de l’obertura de la convocatòria de les beques joves cooperants de
l’any 2016
S’excusa de la tardança en fer-se efectiva la convocatòria d’enguany. S’ha obert en data
15 de febrer de 2017 i es tanca el 16 de març de 2017
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Valoració i recollida de propostes per elaborar el Pla de Treball per l’any 2017

PROPOSTA DE TEMES A VALORAR:
Commemoració del Dia universal de…
Cicle de contes solidaris,
Cicle de cinefòrums
Cicles d’exposicions

Beques formatives postgrau
cooperació de al URV
Comerç just, consumí responsable i
banca ètica

Concurs de fotografia solidaria
Drets humans, construcció de la Pau
Accions de suport a situacions
d’emergència internacional

Guia identificativa de els ONGD del
Consell de cooperació

Agermanaments solidaris
Codesenvolupament
Jornades interculturals i solidaries o
cicles tardor-hivern

Imbricació en accions de cohesió i
inclusió social del municipi
Configurar una xarxa de cooperació
supramunicipal al Camp de TGN

Butlletí de cooperació: Cambrils al Món
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Les dues grans novetats per aquest 2017, a part de mantenir el que es va fent que ja suposa un
repte i un compromís, és:
1. jornada per compartir i aprendre dels errors en l’elaboració, desenvolupament i
avaluació del resultats del projectes de cooperació.
- S’obre el debat si ha de ser una sessió interna o externa. Si és un repte de
transparència o un escull per mobilitzar l’adhesió de nous membres a les ongd.
S’acorda començar per una sessió compartida de treball intern un dissabte del
mes de maig a determinar. Es presentarà cada ongd, s’avaluarà un projecte de fa
3 anys i l’actual
2. disposar d’un community manager per fer una campanya de comunicació sobre
cooperació a cambrils, durant els mesos de maig a setembre, perquè així a través d e
vídeos es pugui comunicar que aquests mesos trobaran a els ongd en dos espais físics:
fira multisectortial i mostra entitats
- cal anar pensant en com desenvoluparem enguany la presencia del Consell de
Cooperació a un estant de la Fira. Es proposa que hi hagi manera de passar vídeos
de cada ongd

Es dona compte de la moció conjunta que s’aprovarà al Ple del 28 de febrer de
2017: casa nostra es casa vostra

I sense més s’aixeca la sessió
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