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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ DE COOPERACIÓ DEL
CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL I SALUT PÚBLICA. CELEBRADA
EL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2020
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Òrgan: Comissió de Cooperació del Consell Municipal de Benestar Social i Salut
Pública
Número:
01/2020
Caràcter:
Ordinari
Data:
29 d’octubre de 2020
Horari:
a les 18:00
Lloc:
telemàtica
Hi assisteixen:
 Presidenta de la comissió: Núria Montanyà Tanyà
 Grup Municipal CUP Torelló-Som Poble: Mª Àngels Casals
 Grup Municipal JuntsXCat: Neus Codina
 Càritas Interparroquial: Tamen Francolí
 Centre Cultural Islàmic Alhidaya: Mounir Ankaad
 Associació Daaddéh Fouladou: Amadou Diamanka i Hamadi Balde
 Treballadora Social de l’ABS de Torelló: Encarna Garcia
 Associació de donants de sang d’Osona: Ramón Solà
 Tècniques de Diversitat i Ciutadania de l’Ajuntament de Torelló: Yousra Touri i
Meri Payan

AJUNTAMENT DE TORELLO
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Podeu comprovar l’autenticitat del document a la Seu
Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Persones que excusen la seva presència:

 Crommia: Marta Arqués
 AAVV Montserrat: Joan Prats
 Casal Cívic: Gina Manich
Actua com a secretària:
l’Ajuntament.

Meri Payan del Departament de Benestar Social de

Punts tractats:
1.- Presentació
La Núria Montanyà presenta la comissió de Cooperació, situa els antecedents de la
comissió i planteja una revisió sobre les funcions per plantejar nous reptes.
La Meri Payan explica tots els projectes a través dels quals l’ajuntament de Torelló
participa econòmicament en l’àmbit de la cooperació, incidint als motius pels quals s’hi
col·labora:
-

“Establiment d’un perímetre agrícola per a la millora de la productivitat i dels
ingresso d’un GIE de dones i per la seguretat alimentària a la comuna de
Tankanto Escale (regió de Kolda, Senegal)”. Projecte impulsat per l’Associació
DAADDHE FOULADOU de Torelló i a través del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament (4.756€ al 2019 i al 2020). També cal incloure els
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2.000€/any de la quota de soci del FCCD. L’associació va consultar-nos la seva
idea de fer cooperació, i els vam vincular al FCCD, que els ha fet formació,
acompanyament i seguiment, tant a Catalunya com a la contrapart. Es
considerà que una associació del propi municipi apropava la cooperació i
enfortia llaços.
-

“Construcció de tres pous als poblats d’Akaa, Kombé (Log-Bouth), Lihong II, i
rehabilitació del pou de Bobog II” a Camerun a través de l’Associació
AGERMANAMENT SENSE FRONTERES (4.344€ al 2019 i 2020). En aquest
cas es prescindeix de la col·laboració del FCCD, donat que és una associació
vinculada al territori, amb molts anys d’experiència i amb una tasca educativa i
de sensibilització molt important.

-

“Cistella Bàsica 2020” de l’entitat Cooperació Osona-Sàhara (500€ al 2020). Fa
temps que s’hi col·labora, i l’associació s’ha ofert a explicar-nos aquest projecte
concret que dona sortida a l’actual crisi sanitària que castiga a la zona del
Sàhara Occidental.

-

20ª Campanya Solidària “Torelló amb l’escola a l’Àfrica. Per crear centres
escolars a l’Atles (Marroc) i a Gàmbia” i 21ª Campanya Solidària “Torelló amb
Kimwenza (RD Congo)” (500€ l’any 2019 i 2020). S’explica que aquestes
campanyes neixen de les Parròquies de Torelló, i que hi ha dificultat en trobar
relleu generacional: aquestes campanyes tenen a veure amb persones
vinculades a Torelló que estan fent treball cooperatiu a diferents punts del món.

La Mª Àngels Casals argumenta que cal una decisió política per ampliar la dotació
econòmica en cooperació, afegeix que el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament fa una funció d’acompanyament, supervisió i avaluació. Incideix
també en la importància de reforçar la difusió dels projectes vers la ciutadania.
La Tamen Francolí considera que cal fer més difusió sobre la feina que s’està fent i la
seva incidència.
L’Encarna Garcia de l’ABS coincideix a incidir la manca de visibilització i difusió,
plantejant-nos objectius concrets a mig i a llarg termini.
Es debat de la necessitat o no d’obrir convocatòria d’ajuts, parlant dels avantatges i
dels inconvenients. Es recomana que abans de decidir-ho, caldria parlar amb els
representants de cada projecte per valorar la idoneïtat i la continuïtat, intentant
augmentar els pressupostos destinats a cooperació de l’ajuntament.

2.- Noves línies d’actuació de Diversitat i Ciutadania relacionades amb la
Cooperació
S’explica que la Cooperació va molt lligada a l’educació, i des de diversitat i ciutadania
s’oferirà formació antiracista per a poder ampliar la mirada trencant prejudicis i
estereotips, amb l’objectiu de millorar la convivència. Hi haurà un grup de formació per
a entitats i ciutadania, i els hi passarem la informació.
S’introdueix també una nova línia de treball amb la participació del Servei Comunitari
(acció educativa per a l’alumnat de secundària que promou les accions de compromís
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cívic i de servei a la comunitat, de 10 hores lectives de durada). Es pretén oferir
informació sobre la necessitat de la cultura per a la pau i promocionar sensibilització
en temes de cooperació.

3.-Acords
-

Passarem la informació de cada projecte via correu electrònic.
Explicarem cada projecte a la propera reunió per decidir la continuïtat.
Convidarem a la formació antiracista que s’organitza des de diversitat i
ciutadania de l’ajuntament de Torelló

La presidenta dóna les gràcies a les persones assistents i s’aixeca la sessió.
Vist i plau,
LA PRESIDENTA,

LA SECRETARIA,

Núria Montanyà Tanyà

Meri Payan Duran

