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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 

DOCUMENT D’ACORDS  
 
 
 
Data: 28 de novembre de 2016 
Lloc: Espai de Solidaritat 
 
 
A les set del vespre es va reunir el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de 
Girona (CMSC) per celebrar una sessió ordinària, sota la presidència del senyor 
Cristóbal Sánchez, regidor de Cooperació, i amb l’assistència dels vocals següents: 

 
- Sr. Carles Serra Salamé, en representació de la Universitat de Girona 
- Sr. Ferran Soler Vila, en representació de la Coordinadora d’ONG Solidàries 

(entitat: ACAPS-Girona) 
- Sra. Elisabeth Riera, en representació del grup municipal PSC-CP 
- Sra. Laia Pèlach Saget, en representació del grup municipal CUP-Crida per 

Girona 
- Sr. Martí Terés i Bonet, en representació del grup municipal ERC-MES-AM 
- Sra. Núria Cuadrat Pèlach, en representació de la Coordinadora d’ONG 

Solidàries (entitat: Coordinadora d’ONG Solidàries)  
- Sra. Raquel Sabater i Ten, en representació de la Coordinadora d’ONG 

Solidàries (entitat: Fundació Utopia del Grup Plataforma Educativa) 
- Sr. Teresa Salvador Marín, tècnica de l’Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, 

Participació i Cooperació de l’Ajuntament de Girona 
- Sr. Àngel Vàzquez Viu, tècnic de cooperació municipal, que actua com a 

secretari 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 

- Sra. Anna Bonmatí Tomàs, en representació de la Coordinadora d’ONG 
Solidàries (entitat: Àfrica Viva) 

 
1- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
Com que no hi ha cap esmena, s’aprova l’acta. 
 
2- Retorn codi ètic Fira de Girona 
 
El Sr. Cristóbal Sánchez explica que la reunió del Patronat de la Fira de Girona que 
s’havia de celebrar inicialment el 15 de novembre i posteriorment el 29 del mateix mes 
s’ha posposat fins al dia 21 de desembre per motius d’agenda dels convocats, sense 
tenir cap tipus de relació amb el tema del codi ètic.  
 
La Sra. Núria Cuadrat pregunta quin serà el termini d’inscripció dels participants en 
l’ExpoJove, ja que pot ser que s’obri abans de la reunió del Patronat i per tant es 
podria donar la situació que els expositors al·leguessin que la seva inscripció havia 



estat feta abans de l’aprovació del codi ètic i en conseqüència que no se’ls podria 
aplicar. 
 
El Sr. Cristóbal Sánchez respon que traslladarà aquesta qüestió a la senyora Coralí 
Cunyat i que farà saber la resposta als membres del Consell.  
 
3- Campanya a favor de la cooperació 
 
El Sr. Àngel Vàzquez explica les diferents accions que s’han dut a terme durant el mes 
de novembre amb l’objectiu, per una banda, de donar a conèixer el treball que fan a la 
ciutat en aquest àmbit les entitats i l’Ajuntament, i per l’altra, el de posar en valor les 
accions de cooperació i sensibilització que es fan des del món local (entitats i 
administracions). Les activitats que s’han realitzat són: 

- Presentació del documental Girona, ciutat solidària i cooperant. 
- Projecció de l’espot a favor de la cooperació en els centres cívics, Ajuntament i 

TV Girona. 
- Anuncis en la revista Tot Girona, en un bus de la ciutat i en el camp de futbol 

de Montilivi. 
- Exposició “Les raons de la cooperació”. 

 
En aquesta campanya també s’ha afegit la Coordinadora d’ONG Solidàries realitzant 
diferents activitst com anuncis en el diari i a l’aparador de l’Espai de Solidaritat. 
 
La Sra. Núria Cuadrat pregunta sobre la possibilitat de fer un anunci al pavelló de 
Fontajau aprofitant algun dels partits de l’UNI Girona. 
 
El Sr. Cristóbal Sánchez diu que farà la gestió amb els responsables per explorar les 
possibilitats per poder-ho fer. 
 
4- Creació de la Comissió de celebració del 30è i 20è Aniversari dels 

Agermanaments amb Bluefields i Farsia 
 
El Sr. Cristóbal Sánchez explica que el proper any se celebrarà el 30è i el 20è 
aniversari dels agermanaments amb les ciutats de Bluefields i Farsia, respectivament. 
Per poder commemorar aquest fet, igual que es va fer en el 25è i 15è aniversari, s’ha 
pensat en la creació d’una comissió que organitzi tot el seguit d’activitats. 
 
El Sr. Martí Terés pregunta si és una comissió oberta o només hi poden participar els 
membres del Consell. 
 
El Sr. Àngel Vàzquez respon que d’acord amb la que es va crear en la darrera 
celebració pot ser oberta ja que hi van participar sobretot persones i entitats vinculades 
a aquestes dues ciutats al llarg dels anys. Afegeix que es passarà convocatòria de 
reunió per iniciar els preparatius. 
 
5- Precs i preguntes 
 
El Sr. Cristóbal Sánchez informa dels punt següents: 

- L’Ajuntament de Girona a partir d’aquest any forma part de la Comissió de 
Coordinació dels Ens Locals de la Direcció General de Cooperació. 




