
ACTA RESUM DEL CONSELL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 

INTERNACIONAL DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU 

2 de desembre de 2019 

Sala Andreu Cortines 

Assistents: 

Carme Coll Consellera Solidaritat i Cooperació Internacional 

Entitat DNíger.cat 

Entitat Vols 

Entitat Alkaria 

Entitat Sahandreu 

Entitat XES 

Antonio Fortes, Conseller PSC 

Marcos Rodríguez, Conseller de C’s 

Anna Satorra, Consellera de Junts x Catalunya 

Blanca Romañá,   Suport als districtes en matèria  de Justícia Global i 

Cooperació Internacional. 

Nathalie Souto , Tècnica referent de Justícia Global i Cooperació Internacional 

 

Desenvolupament de la sessió  

S’inicia el Consell a les 18 h 

1.Benvinguda i presentació nova consellera referent 

Carme Coll, nova consellera referent, dóna la benvinguda. A continuació es fa 

una roda de presentació de les persones assistents i de la consellera.  

2.Valoració Tardor Solidària 2019 

Es comenten algunes idees a l`espera de poder fer una millor valoració: 

 • Manteniment d’una imatge sòlida, marca. L´agenda resum és una 

bona eina per visibilitzar els actes de la tardor.  És un esforç per sintetizar i 

ubicar 



 • Tallers de cultura de pau de Creart i tallers de Fake News (cicle 

de tallers) en clau de millora del coneixement del que és la Justícia Global. 

 • Coordinació d’Alkaria molt positiva en els tres espais en el que ha 

treballat. Tres equipaments de La Sagrera s`han coordinat per treballar amb la 

mateixa ONG i organitzar activitats de diferent format. 

 • Creació d’una taula de treball a la que es vol donar continuïtat 

(entitats Consell i entitats especialitzades en cultura de pau) 

 • Format de la festa de la solidaritat valorada com un encert 

 • S’ha fet un esforç d’avaluació tant a nivell quantitatiu com 

qualitatiu (enquestes de valoració en alguns actes de la Tardor). 

 • Presentació de la tardor solidària no va tenir èxit pel canvi de data 

degut al context polític així com la coincidència amb la FESC.  

 

A nivell d’actes el que és interessant és tendir a més coordinació, actes més 

coordinats 

Orientacions: 

 • Es té més impacte quan es treballa amb grups que ja estan 

conformats per els centres cívics / altres equipaments (garanteix públic i es creen 

aliances interessants)  

 • La consellera Carme Coll remarca  el fet de treballar en grups 

coordinats té més impacte que actes en què es convoquen a entitats del propi 

consell 

 • Introduir activitats de justícia global en cicles festius dels barris 

 

S´ obre torn de paraula: 

 

 • Alkaria: Confirma que la confluència de la presentació d’una 

exposició amb un col.lectiu de dones que ve habitualment al centre cívic de La 

Sagrera  La Barraca (entitat de dones Mirada de Dona) va ser molt positiva: pel 

retorn, la dinamització etc... 

 Comenta també el tema de l’avaluació i la necessitat que sigui breu: obrim la 

porta a que l’entitat pugui   proposar o puguem treballar conjuntament 

com fer les avaluacions. Si treballem amb entitats o grups  



 consolidats la valoració de l´impacte té més sentit. 

 • Sahandreu: proposa donar un nou impuls al Consell de solidaritat 

i Cooperació Internacional,  canviar el nom del consell: consell de Justícia 

Global i Cooperació Internacional Aquest canvi donaria més amplitud i impacte 

al consell (emergència climàtica, etc...) i més complicitats amb altres entitats. 

També comenta d´ augmentar la interacció amb grups de joves/esplai/instituts a 

la pròxima tardor solidària.  

 Proposa agafar l’experiència de les càpsules informatives que s´han fet sobre 

economia social des de la 

      taula d´economia social, estirant el concepte de l’emergència climàtica 

 • Proposta de veure sinergies amb altres consells (sostenibilitat per 

exemple) 

 • Proposta de noves entitats per a que participin al consell 

 • Plantejar que algunes de les entitats de la taula d’economia social 

i solidària 

 • Incorporar les entitats de ciutat que treballen ja al districte de Sant 

Andreu (mirar les que tenen subvenció de l’Ajuntament i/o potser les que 

identifiquem que no en tenen) 

 • Debat petit sobre el canvi de nom: es valida una proposta de canvi 

de nom i contingut i competències  

 • d´aquest consell. Cal veure el procediment jurídic i el plenari 

tindria la última paraula. Es recorda tema del pla director de justícia global 

 • La tècnica referent apunta que es pot anar treballant  i avançant 

(canvi de paradigmes, reforç de l’educació per a la justícia global etc...) encara 

que el nom no hagi canviat. 

 • Treballar més d´un tema perquè la justícia global inclou molts 

temes 

 

3. Sessió participativa programa Direcció Justícia Global i Cooperació Internacional 

2020 

 

Es proposa generar un espai amb les entitats del consell  per a pensar en aquest 

programa de justícia global que es presenta tots els anys a la Direcció de justícia global: 

 



 • Que tingui una coherència general (temàtica comuna) 

 • Activitats coordinades 

 

Està prevista per a finals de gener. L´hora seria cap a les 18h. 

 

4. Calendari Pla d´actuació del districte i Pla d´actuació municipal 2020-2023. 

 

La consellera presenta com funciona el pla d’actuació de districte i el pla 

d’actuació municipal. 

 

Consellera informa sobre aquest punt. 

La competència de justícia global és de ciutat pel que les entitats del consell de 

solidaritat poden participar als debats que es facin sobre aquest tema per elaborar el 

PAM (Pla actuació municipal). En el PAD no hi haurà un debat massa específic de 

justícia global al districte.  

 

A nivell del PAD (Pla d´ Actuació del Districte) es seguiran una serie de passes: 

 

 • El govern preparar un document base que es sotmetrà a debat 

durant el primer semestre de 2020. 

 • Entre gener i març es faran debats sectorials oberts a la ciutadania 

sobre diversos temes concrets: educació, sanitat, espai públic… 

 • També es faran consells de barri monogràfics per elaborar el full 

de ruta per a cada barri amb sessions extraordinàries i dinamitzades per una 

persona experta en participació. 

 •  Se´n farà un document que caldrà validar per part del govern i els 

equips tècnics per si és tècnicament viable i finalment el plenari del districte el 

votarà per la seva aprovació.  

 • Des del govern es proposa mantenir la tardor solidària i el 

recolzament a les entitats com fins ara. 

 

 • Altres 



Es reconvida a la presentació del dia 12 de desembre que tindrà lloc al Casal de barri 

Torre de La Sagrera sobre ONG i territori.  

 

Cloenda i  agraïments per venir 

 

Acords: 

 • Reenviar a participants del consell l’enllaç al Pla director / 

Estratègia de EpJG i resums conceptes 

 • Enviar invitació de l´acte del dia 12 a tots els membres del consell  

 • Enviar esborrany acta sessió 

 • Consultar a serveis jurídics passos a seguir per canviar el nom del 

consell de solidaritat i valorar tema reglament 

 • Convocar sessió participativa entitats 

 • Consultar  calendari debats PAM sobre justícia global (nivell 

ciutat) per convidar entitats consell 

 

A les 19h finalitza la sessió. 

 


