PLA DE GOVERN 2015-2019 DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

COMPROMÍS NACIONAL I INTERNACIONAL
Mantindrem i potenciarem la participació i la sensibilització a l’hora d’abordar les accions de cooperació i solidaritat. Continuarem
fomentant els vincles amb el poble agermanat d’Alenyà i impulsarem un nou agermanament. Reforçarem el compromís amb la
creació de la república catalana.
OBJECTIU GENERAL 1: REALITZAR ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ I SOLIDARITAT
Objectiu específic 1.A: Organitzar cicles de xerrades
Actuacions concretes:
a) Organitzar anualment cicles de xerrades sobre la realitat dels conflictes arreu del món (Orient Mitjà, Sàhara Occidental...)
b) Col·laborar amb entitats i associacions del poble per treballar aquests temes conjuntament
Objectiu específic 1.B: Fomentar la cooperació, la divulgació i la denúncia de situacions injustes
Actuacions concretes:
a) Organitzar, si escau, concentracions contra situacions d’injustícia
b) Proporcionar materials i recursos de divulgació
c) Donar suport a les campanyes de boicot que es duen a terme contra els estats i organitzacions que violen drets humans (p. ex,. campanya de
boicot, desinversió i sancions a l’Estat d’Israel, aprovada al Ple del 9/9/2014)
d) Potenciar la sensibilització i l’educació per la solidaritat a les escoles
OBJECTIU GENERAL 2: IMPULSAR UN AGERMANAMENT AMB UN POBLE DE NACIÓ OPRIMIDA
Objectiu específic 2.A: Estudiar i definir un nou agermanament
Actuacions concretes:
a) Contactar amb el Fons Català de Cooperació per obtenir assessorament entorn de l’agermanament
b) Mantenir reunions amb entitats i persones del poble interessades en la qüestió
c) Mantenir reunions amb altres pobles i ciutats agermanades per conèixer la seva experiència
Objectiu específic 2.B: Portar a terme l’agermanament
Actuacions concretes:
a) Formar una comissió o una associació de persones del poble interessades en l’agermanament
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b) Fomentar intercanvis culturals i de persones amb el poble agermanat
c) Involucrar les entitats en aquests intercanvis
Objectiu específic 2.C: Donar a conèixer la realitat del poble agermanat i del país a què pertany
Actuacions concretes:
a) Oferir recursos i materials per conèixer el país als centres educatius
b) Fomentar l’intercanvi entre alumnes i estudiants del nostre poble i els del poble agermanat
c) Organitzar xerrades o projectar documentals sobre la situació del país, si s’escau
OBJECTIU GENERAL 3: POTENCIAR L’AGERMANAMENT AMB EL POBLE D’ALENYÀ
Objectiu específic 3.A: Reforçar el vincle amb Alenyà
Actuacions concretes:
a) Mantenir el contacte amb el poble i l’Ajuntament d’Alenyà.
b) Coordinar accions conjuntes i intercanvis amb el seu ajuntament
Objectiu específic 3.B: Fomentar la implicació de les entitats i persones del municipi
Actuacions concretes:
a) Mantenir reunions i engegar projectes amb entitats interessades a cooperar i fer intercanvis amb Alenyà
b) Fomentar l’intercanvi i la coneixença entre els joves d’ambdós pobles
OBJECTIU GENERAL 4: PARTICIPAR EN PROJECTES DE COOPERACIÓ, SOLIDARITAT I EMERGÈNCIA HUMANITÀRIA
Objectiu específic 4.A: Treballar amb organitzacions no governamentals i el Fons Català de Cooperació
Actuacions concretes:
a) Mantenir el contacte amb les diverses ONG amb què ha col·laborat l’Ajuntament de Celrà i amb el Fons Català de Cooperació
b) Estar al corrent de situacions d’emergència humanitària per fer-ne divulgació i contribuir a pal·liar-les si és possible
Objectiu específic 4.B: Decidir de manera participativa i transparent la destinació del fons anual reservat a accions de cooperació i solidaritat
Actuacions concretes:
a) Donar a conèixer els diversos projectes susceptibles de rebre finançament per part de l’Ajuntament
b) Considerar els drets de la infància com una prioritat de les accions de cooperació
c) Mantenir i fomentar la participació en les taules participatives per decidir la destinació del fons reservat a cooperació
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d) Justificar i publicitar la donació de les ajudes
OBJECTIU GENERAL 5: REFERMAR EL COMPROMÍS NACIONAL
Objectiu específic 5.A: Defensar el dret a l’autodeterminació i la creació de la república catalana
Actuacions concretes:
a) Donar suport a les entitats i iniciatives locals que busquin impulsar el procés cap a la plena sobirania del poble català
b) Posar-se a disposició del Parlament per contribuir a la gestió del procés del nou Estat
c) Mantenir la pertinença a l’Associació de Municipis per la Independència
d) Impulsar la creació d’una assemblea de càrrecs electes per dirigir el procés en cas d’intervenció de la Generalitat o suspensió de l’autonomia
Objectiu específic 5.b: Impulsar el coneixement i els vincles amb la resta de territoris de parla catalana
Actuacions concretes:
a) En col·laboració amb altres àrees de l’Ajuntament, impulsar accions i acords per promoure la interrelació cultural, social i lingüística amb els diferents
territoris dels Països Catalans

