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ACTA DE LA REUNIÓ DE  LA MESA DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
 
 

Data:   13 de maig de 2015 
Hora d’inici :  19 h 
Hora fi: 21:15 h. 
Lloc:   CMIRD  
 
 
ASSISTEIXEN: 
 

Sílvia Peralta Valdívia  Regidora de Cooperació 
Elvira Cervantes Garolera  PSC 
Elisabet Oliveres Jorbà  Junts per Sant Quirze  
Anna Tuà Santos   ICV  
Luis Alberto Gómez   Sant Quirze pels Infants 
Dolors Agulló    ONG Nuevos Pasos 
Ruth Álvarez    Fundació Quetzal 
Laura Roger    Ateneu del Món 
Laura Clemente    Ateneu del Món 
Eva Buxadera    Acció Solidària del Vallès 
Pepa López    Acció Solidària del Vallès 
Teodoro Herruzo   Acció Solidària del Vallès 
Tony Pérez     Acció Solidària del Vallès 
Glòria Llorens    Cooperación y Ayuda 
Leandro Casamitjana   Suport Ajuntament 
Marta Fernández   Secretària de Mesa 
 
 

Abans de començar, la sra. Laura Roger informa que ja s’ha reunit el jurat del concurs 
literari de contes solidaris i poesia d’enguany i ja  tenen els guanyadors. Explica que 
s’han donat dos accèssits a la secció de poesia, un de juvenil i un de sènior. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1.- Proposta Emergència al Nepal 

La sra. Laura Roger aporta a la Mesa documentació sobre el terratrèmol del Nepal i 
informa que, mitjançant la secretària, farà arribar a la Mesa un video que s’ha fet sobre 
les conseqüències del terratrèmol.  

També informa que el 18 de maig a les 20h Tarannà i Amics del Nepal projectaran el 
documental “Hire Himalaya” als cinemes Girona de Barcelona, acte que presentarà 
Ferran Latorre. 

La sra. Sílvia Peralta proposa vehicular l’ajuda a través d’Amics del Nepal, ong amb la 
qual col·labora l’Ateneu del Món. 

La secretària de Mesa informa que el el pressupost per emergències de l’any 2015 és de 
7.039,90€ i que correspon al 10% del pressupost total destinat a subvencions de 
cooperació.  

La sra. Pepa López proposa atorgar 3.500€ a l’emergència provocada pels terratrèmols al 
Nepal i reservar la resta per a possibles emergències que es puguin produir d’aquí a 
finals d’any.  
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D’acord amb les propostes plantejades, la Mesa acorda destinar 3.500 euros de la 
partida d’emergències per col·laborar en la reconstrucció del Nepal. 

Així mateix, la Mesa acorda que l’Ateneu del Món entri per registre la petició i vehiculi 
l’ajut de l’Ajuntament amb Amics del Nepal. 

La Mesa acorda reservar els 3.539,90 euros restants per a altres situacions d’emergència 
que es puguin produir d’aquí a finals d’any. 

 

2.- Planificació i coordinació  de la Festa del Comerç Just i La Banca Ètica. 

La secretària de la Mesa presenta el programa de la Festa del Comerç Just i la Banca 
Ètica del proper 31 de maig, al Parc de les Morisques i es repassen les activitats i els 
horaris: 

9:45 a 11h 

Muntatge de la Festa al parc 

 
11 a 14 h  
• Venda de productes de comerç just: analitzant les vendes efectuades l’any 
anterior, la Mesa acorda vendre: cafè sant quirze, te rooibos de taronja i canyella, te 
rooibos amb menta, sucre de panela, xocolata i galetes d’arròs. 
A l’estand també hi haurà informació de la festa (diaris) i del Cafè Sant Quirze. 
Coordinació: entre tots i totes es muntarà l’estand i es realitzaran torns per a la venda; 
d’11 a 12:30h hi seran Cooperación y Ayuda i Acció Solidària del Vallès. 
De 12:30 a 14h hi seran l’Ateneu del Món i la Fundació Quetzal. L’ong Nuevos Pasos s’hi 
incorporarà si disposa de gent suficient, atès que estaran en tres tallers. 
 
• Tast del cafè Sant Quirze: vindrà a col·laborar el bar NSQ Sant Quirze. Les 
oenagés donaran un cop de mà quan hi hagi molta demanda. 
El servei de cooperació portarà cafeteres, cafè, llet, sucre, culleretes, aigua i tovallons. 
 
• Exposició i venda d’artesanies del sud: cada oenagé tindrà el seu estand, 
localitzats al carrer on hi ha la font. El sr. Luis Alberto Gómez informa que a Grosmercat 
es poden trobar carpes reforçades per 70 euros, per si l’interessa a alguna entitat. 
Participen St Quirze Animalia i l’Associació afrocatalana d’acció solidària amics de 
Casamance. 
 
• Porta la teva roba i participa al mercat d’intercanvi: ho coordinarà Nuevos 
Pasos. 
 
• Jocs gegants de comerç just: ho coordinarà la Fundació Quetzal. El servei de 
cooperació portarà els jocs. 
 
• Tallers per a tota la família: 

- Taller de trenes africanes i la fàbrica dels desitjos: ho coordinarà l’Ateneu del 
Món. El servei de joventut portarà el material demanat: cintes primes de colors 
clars i 2 punta fina negres. 

- Taller l’estenedor d’injustícies: ho coordinarà Nuevos Pasos. El servei de 
cooperació portarà el material demanat: 1 rotllo de corda de 15-20 metres, 
cartulines de colors, dues capses de rotuladors i pinces d’estendre la roba. 

- Taller tot allò que l’etiqueta no diu: ho coordinarà Nuevos Pasos. El servei de 
cooperació portarà el material demanat: mapamundi gegant i 2 caixes d’agulles de 
cap grans. 
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- Taller els colors del cacauer: ho coordinaran Acció Solidària del Vallès i 
Cooperación y Ayuda i portaran tot el material necessari per desenvolupar el 
taller. 

La sra. Laura Roger informa que va parlar amb la Creu Roja i proposar venir a fer un 
taller a la Festa. La secretària de Mesa s’hi posarà en contacte. 
La sra. Elisabeth Oliveras ofereix material fungible pels tallers, en cas necessari. 

 
• Gravació d’un especial sobre la Festa per al programa de ràdio “Som 
solidaris”. Emissió municipal el dia 4 de juny al 89.5 FM: començarà a les 11 i cada 
oenagé anirà per torns a explicar els seus projectes i activitats. També es farà ressò dels 
valors del comerç just i de les activitats de la Festa. 
 
11:30 h   
Batucada,  a càrrec de Batuktumba  
 
12 h  
Lectura del manifest de la Festa 
Lliurament de premis del concurs literari de contes solidaris i poesia: a més a més 
dels premis econòmics per fer compres al DINA-4, aquest any es donaran alguns 
productes de comerç just als guanyadors. 
   
12:30h  
Espectacle de circ: “Exploradors de l’aigua”, amb Claret Clown i Pessic Circ,  a càrrec 
d’Associació Catalana d’Enginyeria sense Fronteres. 
 
13:30 h   
Vermut solidari: el coordinaran Acció Solidària del Vallès i Cooperación y Ayuda i se 
situarà a l’entrada del parc, al costat de la font. 
 
14h 
Fi de festa i desmuntatge 

 

Activitats Complementàries: 

25 de maig al  Exposició: “Banca ètica versus Banca bruta”. Lloc: Centre Cívic Can Feliu 
8 de juny   
 
27 de maig, 18h  Taller de cuina: tapes i platets amb sabor de cafè del comerç just, dins la 

Campanya Jove “Estic boníssim”. Col·labora el Servei de Joventut. Lloc: 
Centre Cívic Can Feliu. 

 
28 de maig, 19h Cinefòrum: “Violència sexual, una arma de guerra”, amb el documental, 

Uchungu na Tumaini, crònica del dolor i l’esperança, de la Lliga dels Drets 
dels Pobles. 

 
4 de juny, 19h Taller de cuina: tapes i platets amb sabor de cafè del comerç just, dins la 

programació de la Mostra Gastronòmica, que organitza el Servei de Comerç. 
Lloc: El Niu del Mussol i Lossum Espai Gastronòmic. Inscripció prèvia a:  
cooperaciosolidarita@santquirzevalles.cat 

 

 

3.- Tria de fotografies per al muntatge de l’exposició “20 anys de projectes 
de cooperació” 

Cada oenagé passarà les 4 o 5 fotos que ha triat a la secretària de Mesa, qui ho penjarà 
a un we transfer perquè tothom pugui veure com queda el conjunt i ho derivarà a Nuevos 
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Pasos, perquè la fotògrafa que coneixen en faci les impressions en Dina-4. Les 
fotografies han de ser de 2Mb perquè es vegin bé.  

La sra. Tony Pérez informa que les dues fotografies de Karogen Assk ja les tenen en gran 
i en paper. 

La sra. Pepa López proposa que les oenagés que vulguin incorporar més de 5 fotografies 
a l’exposició ho podrien fer mitjançant un collage que després s’imprimiria en dina-4 com 
a una única fotografia. 

Per acompanyar l’exposició s’havia proposat fer un roll-up amb tots els projectes 
finançats. Tanmateix, el sr. Leandro Casamitjana explica que ha estat buscant als arxius 
de l’Ajuntament tots els projectes finançats en aquests 20 anys i la llista és massa llarga 
per un roll-up. 

Així, es canvia la idea inicial per una pancarta gran amb un mapamundi, on surtin marcats 
els països on s’ha treballat en aquests 20 anys i al costat hi vagi una llegenda amb tots 
els projectes. 

La Mesa acorda que un cop tinguem tot el llistat de projectes en un excel, el servei de 
cooperació l’enviarà a les oenagés de la Mesa, per tal que hi donin el vist-i-plau. 

El sr. Luis Alberto Gómez s’encarregarà de buscar un mapamundi que es pugui imprimir 
en gran a una bona resolució. 

 

Precs i preguntes: 

• Llibret digital: les oenagés que encara no ho hagin fet, han d’enviar la fitxa 
complimentada al servei de cooperació. 

• La reunió de Mesa del mes de juny serà per portar la proposta de distribució de les 
subvencions a projectes de cooperació i a activitats de sensibilització del 2015. 
També s’hauran de tancar el muntatge de l’exposició amb la pancarta i el llibret digital. 

El dia previst inicialment és el 3 de juny, a les 19:30h, però la secretària de Mesa ho 
confirmarà.  

No havent més temes a tractar, la reunió de Mesa es dóna per finalitzada quan són les 
21:15h. 

 

 

 

 
Mesa de Cooperació 


