
ESBORRANY  DE  L’ACTA  DE  LA  TAULA  DE  COOPERACIÓ  I  L’AJUT  AL 
DESENVOLUPAMENT DE L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

Exp.: 5394/2017
Caràcter: Ordinari
Data: 14 de novembre de 2017
Horari: de 19 h a 20 h
Lloc: Sala de Plens

Hi assisteixen:

Sergi Mingote Moreno, alcalde
Ana Fernández Monteagudo, regidora de Sumem Parets
Jordi Seguer Romero, regidor Ara Parets-ERC
Rosa Martí Conill, regidora NOPP
Ignaci Arumí, Associació Abaraka Bake
Gina Segura, Amavida ONGD
Representant de l’Associació Solidària amb San Francisco del Norte
Representant de l’Associació Noves Generacions de Goutta (Senegal)
Representant de l’Associació persones immigrants de Missirah
Representant de l’Associació Yamuna d’Ajut a la Infància
Montse Cárdenas Cuevas, responsable de Cooperació de l’Ajuntament de Parets del Vallès

Excusen la seva absència:
Lucio Gat Lavado, Associació You Bari

Ordre del dia:

1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2. Presentació  de  sol·licituds  de  subvencions  de  cooperació  per  concurrència 

competitiva 2017 i proposta de concessió.
3. Exposició  de  projectes  duts  a  terme  a  Missirah  (Associació  Youbari)  i  a  San 

Francisco del Norte (Amics de San Francisco del Norte).
4. Propostes campanyes d’emergència 2017.

Desenvolupament de la reunió:

1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.

Per unanimitat s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 13 d’octubre de 
2016.

2. Presentació  de  sol·licituds  de  subvencions  de  cooperació  per  concurrència 
competitiva 2017 i proposta de concessió.

PROJECTES:

ONG: Associació Yamuna d’Ajut a la Infància

Projecte: Escola i Salut a Madagascar

Descripció: El projecte es desenvolupa en el Centre Educatiu Mondorosoa. Ofereix 

400 places per  a  nens i  nenes de 0  a  16  anys de famílies  sense 

recursos, orfes, abandonats...on se’ls hi proporciona una educació de 



qualitat,  alimentació,  cures  essencials,  medicaments,  atenció 

psicològica, dotant-los dels mitjans necessaris per gaudir d’una vida 

digna. 

Contrapart: Yamuna Manampy ny Ankizy Malagasy.

Sol·licitud: 4.000 €

Puntuació: 7

Subvenció: 1.620,00 €

ONG: Associació Noves Generacions de Goutta

Projecte: Campo Agricultura Mujeres Goutta (Senegal)

Descripció:  Arranjament horts de les Dones de Goutta. Construcció embassament 

aigua,  magatzem  i  tancaments  compra  de  material.  És  beneficien 

directament 200 dones i les seves famílies.

Contrapart: Associació de Dones de Goutta 

Sol·licitud: 5.500 €

Puntuació: 8

Subvenció: 2.970,00 €

ONG: Associació Abaraka Bake

Projecte: Un tractor a Jali, Gàmbia.

Descripció: Jali  és un municipi  petit  de 2.200 habitants.  Aquesta entitat  treballa 

amb aquest poble des del 2009. Des de llavors, que la població de Jali 

demana un tractor per facilitar la feina del camp. Es beneficiarien els 

nens i nenes de Jali (que molts cops no van a escola per a ajudar en el 

camp i  en la  construcció) i  les dones (que són les que treballen el 

camp).

Contrapart: Comunitat de dones de Jali.

Sol·licitud: 1.700 €

Puntuació: 6

Subvenció: 510,00 €

ONG: Amavida ONGD

Projecte: Proyecto Escuela: Ugrachandi Boarding School

Localització: Nala, Kathmandú (Nepal)

Descripció: L’entitat  treballa  a  Nepal  des  del  terratrèmol  de  2015.  Estan 

col·laborant  en  la  reconstrucció  de  l’escola  de  Nala.  Es  beneficien 

nenes  i  nenes  de  pobles  de  muntanya  d’edats  entre  3  i  16  anys. 



Alguns d’ells i elles han de caminar fins a 3 hores per arribar a col·legi. 

La subvenció es demana per la compra d’un autobús escolar.

 Contrapart: Ugrachandi Boarding School.

Sol·licitud: 9.000 €

Puntuació: 6

Subvenció: 1.620,00 €

ACTIVITATS

ONG: ASSOCIACIÓ DE PERSONES IMMIGRANTS DE MISSIRAH

Activitat: Celebració del dia de la independència de Senegal

Descripció: Activitat oberta a tota la ciutadania amb balls tradicionals i moderns, 

una obra de teatre, passa carrers i xerrades. Amb sopar.

Sol·licitud: 600 €

Puntuació: 9

Subvenció: 600 €

ONG: ASSOCIACIÓ DE PERSONES IMMIGRANTS DE MISSIRAH

Activitat: Festa del Ramadà

Descripció: Activitat oberta a tota la ciutadania amb balls tradicionals, xerrades i 

sopar. 

Sol·licitud: 600 €

Puntuació: 9

Subvenció: 600 €

Seguidament  els i  les representats de les entitats que opten a subvenció,  fan una breu 
explicació de les seves entitats i dels projectes concrets.

Les persones assistents aproven per unanimitat les propostes de subvencions.

La Sra. Rosa Martí i Conill, demana hi hagi més registres fotogràfics en les justificacions de 
subvencions.

3. Exposició de projectes duts a terme a Missirah (Associació Youbari) i a San 
Francisco del Norte (Amics de San Francisco del Norte).

La Sra. Rosa Garcia Deola, explica que aquest any s’ha finalitzat l’obra del mercat municipal 
i que aquest projecte a potenciat molt l’economia i la salubritat del municipi. També explica 
que durant el 2018, faran un projecte amb la biblioteca de San Francisco i que com a nivell  
socio polític ha canviat molt   en positiu Nicaragua, la idea és deixar progressivament la 
cooperació amb aquest municipi.

La Sra. Montse Cárdenas Cuevas, explica que ha finalitzat el projecte amb Missirah a través 



de l’entitat Associació Youbari. El projecte havia estat bianual i consistia en l’arranjament, 
pintura i tancament d’una escola de primària.

Respecte a l’any 2018, el  Sr.  Sergi Mingote Moreno, explica que actualment la junta de 
l’Associació de Youbari  es troba de viatge a Missirah per  tal  de  negociar  amb govern  i  
ciutadania d’allà els propers projectes de cooperació.

4. Propostes campanyes d’emergència 2017.

Pel que fa a les campanyes d’emergència, la Sra. Cárdenas indica que es realitzen a través 
del Fons Català de Cooperació i recorda a la Taula, que els seus membres també poden fer 
propostes de subvenció en quant a les campanyes d’emergència.

Les propostes són:

- Resposta d’emergència als efectes del terratrèmol a Mèxic: Fase de reconstrucció.
- Resposta d’emergència als efectes de l’huracà Irma al seu pas pel Carib: Fase de 

reconstrucció.
- Campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa, víctima 

dels conflictes armats a l’àrea mediterrània.

Les  persones  membres  de  la  taula,  per  unanimitat,  decideixen  destinar  els  3.000  € 
pressupostats  a  la  Campanya  de  suport  a  l’acollida  de  població  refugiada  en  trànsit  a 
Europa, víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània.

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta

Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica.
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