
ACTA RESUM DEL CONSELL  DE  SOLIDARITAT  I  COOPERACIÓ 

INTERNACIONAL DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU 

15 de juliol de 2020 

Sala Andreu Cortines 

Assistents: 

Carme Coll Consellera Solidaritat i Cooperació Internacional 

Entitat DNíger.cat 

Entitat Vols 

Entitat Alkaria 

Entitat Sahandreu 

Entitat XES 

S’excusa Enginyeria sense fronteres 

Antonio Fortes, Conseller PSC 

Montserrat Reyes, Consellera ERC 

Anna Garcia, consellera B x Canvi 

Nathalie Souto , Tècnica referent de Justícia Global i Cooperació Internacional 

 

Desenvolupament de la sessió  

S’inicia el Consell a les 18 h 

1.Benvinguda  

Carme Coll, dóna la benvinguda a les entitats i als/les consellers/es.  Comenta 

si hi ha algun comentari, rectificació respecte a l’acta de l´últim consell i es 

dona per aprovada.  

2. Informació sobre l’estat del canvi de nom del consell i estat del reglament 

El canvi de nom del consell es va aprovar a l’últim consell de desembre de 

2019. Durant 2020 s’ha proposat al plenari i s’ha aprovat. Tot i haver treballat el 

reglament, al ple no es va treballar perquè una revisió jurídica. 

 



Sahandreu/Xes: comenta que caldria veure les aportacions fetes per totes les 

entitats buscar el consens. Es respon que primer cal una revisió per part 

serveis jurídics i després es podrà tornar a treballar i plantejar a discussió  per 

part de les entitats del consell. 

3.Tardor solidària 2020: propostes 

La temàtica és la justícia ambiental. 

De moment s’està elaborant el llibret, que aquest any serà només digital degut 

al COVID-19, amb les propostes dels equipaments, algunes son amb entitats 

del consell i altres no. Les activitats, en les mesura del possible, estan lligades 

a nuclis organitzats perquè tinguin més ressò i siguin més reixides. Sí que en 

paper es faran cartells.  

La temporalització prevista és durant el mes d’octubre. No es farà festa de 

solidaritat i ni recollida aliments (acordat amb Formigues de Sant Pacià).  

Dins del programa hi haurà dos actes organitzats per Districte: taula rodona 

virtual sobre el concepte de justícia ambiental, promoguda amb l’Aula 

Ambiental de Districte com a acte inicial de la tardor solidària i un concert que 

es podrà transmetre en directe perquè es gravarà i dóna suport a un projecte 

de Nicaragua (acte encara no confirmat perquè cal buscar una sala d’acte que 

compleixi els requisits), seria la cloenda del cicle. Les propostes dels 

equipaments son presencials, virtuals o híbrides. 

Tota la programació està pendent de les mesures de prevenció pel COVID-19. 

XES/Sahandreu: comenta que caldria fer arribar la informació a 

escoles/instituts/consell escolar i ampes perquè la temàtica de la tardor pot 

interessar molt. Es respon que es comunicarà però que és un moment molt 

complicat per als centres educatius, etc... 

Districte: manifesta que la tardor solidària no és el projecte adequat per 

treballar amb els centres educatius formals i no formals. XES/Sahandreu 

proposta fer un grup de treball  o espai de debat amb tècnica educació per 

treballar aquest tema.  

Alkaria: consulta quines son les condicions en què les escoles podran visitar 

l’exposició i el diorama de Playmobil que han proposat per a la tardor solidària 

2020. Districte respon que cada equipament posa les mesures adients.  

DNíger: comenta que la seva entitat ha proposta una activitat presencial i virtual 

per tenir les dues opcions.  

 

 



4.Altres  

S’informa de la campanya sobre justícia global de la Fede (Federació d’entitats 

per la justícia global).  

 

Cloenda i  agraïments per venir 

 

A les 18.35 h finalitza la sessió. 

 


