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

24 d’abril 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. Agermanament Sense Frotneres, David Garcia
4. Mans Unides, Maria Antoia
5. Ixmucané, Iolanda Vivancos.
6. Unión Latinoamericana : Carlos Avilés + germana
7. Comité de Solidaritat Oscar Romero, Sra. Bàrbara Cortés
8. Hammada: Francisco i Carla
9. Grup Municipal PSC, Alejandro Fernandez
10. Grup Municipal ERC, Jordi Fargas
11. Grup Municipal NMC: Cinta Ballesté
Secretaria: Núria Ferrando, tècnica de Cooperació
S’excusa:
12. Enginyers sense Fronteres. Mercè Fargas
13. Grup Municipal C’s. Encarni Bello
14. URV Solidària: Joan Fuster
No assisteixen
15. Grup Municipal P.P , David Chatelain
16. Grup Municipal AdC, Ivan Sanz
17. Grup Municipal PdeCat
Es presenta l’ONGD Hammada, que passa a formar part com una ongd al Consell de Cooperació.
Es dona la benvinguda al Francisco i la Carla. Com que els presents ja coneixen l’entitat
Hammada i el projecte de Vacances en Pau, s’exposa ràpidament

1. Donar compte de l’acta de la reunió del dia 27 de febrer de 2017
2. Donar compte de la resolució de la convocatòria d’ajuts a projectes de
cooperació al desenvolupament i projectes d’educació al desenvolupament;
de la convocatòria del 2016.
S’exposa la valoració tècnica i el repartiment e puntuació segons les bases
establertes i que s’ha efectuat i queda acceptada per tots els membres presents.
Es constata que l’any passat el pressupost va ser de 10.000€ i es van afegir
4.000e de subvenció a entitats que la ser a finals d’any no s’havien gastat i e s an
poder reasignar a entitats de cooperació
Per l’any 2016 el pressupost és de 12.000 tal i com consigna la convocatòria i per
l’any 2017 es va passar a 13.800€ perques hi ha sumat els ajuts d’emergència
que ja no es faran i la subvenció directa al projecte sahrauí que passa a finançarse com una ongd més.
Aquests plantejament van ser elaborats i determinats en el marc del Pla local de
Cooperació fet participativament
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3. Donar compte de la resolució de la convocatòria de beques joves cooperants de
l’any 2016.
S’han presentat dues sol·licituds de beques i per tant el Comitè de Selecció que
determinat les bases de la convocatòria que ha de valorat els projectes , i que es
reuneix en el marc d’aquest Consell de cooperació aprova destinar la quantitat de
1.000€ a cada sol·licitud
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4. Determinació dels plantejaments per a la realització de la Jornada d’Avaluació
de projectes de cooperació al desenvolupament i Transparència de les ONGD,
del 13 de maig
S’ha elaborat un esborrany de díptic per guiar el plantejament i objectius de la
sessió. Es comenta que cada ongd trií el projecte que hagi viscut per tant d’aportar
experiències més vivencials i coneixements sobre el projecte. O el que consideri
que pot ajudar més a la reflexió col·lectiva.
A1quest ajornada de treball ha estat àmpliament demanda per algunes ongd del
Consell com espai d’innovació i necessari per generar confiança i aprenentatge. I a
posteriori si alguna altra administració o institució del territori fos capaç de liderar
en xarxa l’avaluació conjunta de projectes en el terreny de camp doncs des de
Cambrils s’hi participaria.
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5. Elaboració de propostes conjuntes per estar presents a l’estant de Cooperació
i Solidaritat de la Fira de Cambrils, el 2-3-4 de juny de 2017
Es comenta si l’ubicació de l’estant ser`ala mateixa que l’any passat. I no se pa perquè va en
funció d e els peticions de clients que es vulguin exposar en el pavelló i paguen el preu de
l’estant
El que sabem es que enganya no es compartirà amb el punt de voluntariat perquè té altres
vies de donar-se a conèixer i el logro de l’any passat també va ser conèixer a les entitats d
cooperació i ara ja es tenen referenciats
Així doncs es guanya espai que habilitar per passar projeccions dels projectes i de les ongd.
Es col·locarà un espai amb cadires per poder visualitzar les projeccions
També s’editarà un tríptic amb totes les ongd del Cambrils en qualitat d’impremta per a
poder entregar-lo als visitants a la Fira
Des del departament s’ha comprat una bola terràqüia de plàstic inflable de mida gegant:
1m de diàmetre perquè serveixi de reclam i poder visualitzar Cambrils i els països on es fa
cooperació al desenvolupament
Els torns per cobrir l’estant ja es confeccionaran mitjançant una graella ( divendres tardadissabte matí- dissabte tarda diumenge matí- diumenge tarda)

I sense més s’aixeca la sessió
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