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ACTA DE LA REUNIÓ DE  LA MESA DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
 
 

Data:   16 de desembre de 2015 
Hora d’inici :  19:30 h 
Hora fi: 21:15 h. 
Lloc:   CMIRD 
  
 
ASSISTEIXEN: 
 

Elisabet Oliveras Jorbà  Alcaldessa  
Domènec Creus Bonafont  ICV  
Laura Roger    Ateneu del Món 
Purificación Carrazoni   Ateneu del Món 
Eva Buxadera    Acció Solidària del Vallès 
Teodoro Herruzo   Acció Solidària del Vallès 
Pepa López    Acció Solidària del Vallès 
Glòria Llorens    Cooperación y Ayuda 
David Fernandez   Cooperación y Ayuda 
Dolors Agulló    ONG Nuevos Pasos 
Luis Alberto Gómez   Sant Quirze pels Infants 
Leandro Casamitjana   Suport ajuntament 
Marta Fernández   Secretària de Mesa 
  
Excusen la seva absència la sra. Miriam Casaramona, la sra. Paquita Pérez i la sra. Ruth 
Álvarez. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1. Revisió i acord de les Bases particulars reguladores per a la concessió 
d’ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament i per campanyes de 
sensibilització promoguts per ONG i entitats solidàries de la Mesa de 
Solidaritat i Cooperació, any 2016. 

La secretària de Mesa explica a les persones assistents que es manté la proposta 
d’eliminar els articles 10 i 11 de les Bases, per tal que les emergències puguin funcionar 
de forma autònoma a les Bases i per tal d’unificar les dues subvencions actuals 
d’activitats, en una de sola, que dependrà de les Bases que anualment aprova el servei 
de Participació. 

La secretària de la Mesa demana als assistents si volen fer alguna aportació nova. No 
essent el cas, s’acorda per consens: 

Portar la nova proposta de Bases a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, per a 
la seva aprovació. 
 

2. Valoració setmana solidària i activitats del Pla de sensibilització 2015 

Els assistents fan valoració positiva de la Setmana Solidària i de les activitats 
programades, però la queixa generalitzada és la manca d’assistència de gent del municipi 
a aquest tipus d’activitats. 



 

 

 2 

La secretària de Mesa explica que enguany s’han cobert les expectatives en nombre 
d’assistents en la xerrada debat sobre el conflicte de Síria, amb una trentena de persones 
a la sala i que, malgrat va assistir menys gent a la Taula Rodona de dones constructores 
de pau, l’assistència va ser de 18 persones. La projecció del documental, en canvi, va ser 
molt fluixa en assistents (20 persones). El concert d’Arpa i Pau i la projecció del video 
dels vint anys van tenir una assistència d’unes cinquanta persones, però se n’esperaven 
més. És cert que el gruix d’assistents el van aportar les oenagés a les diferents activitats.  

Pel que fa al mercat de joguines, la venda va recaptar uns 1.750 euros però molt poca 
gent es va acostar a l’exposició d’Acnur que hi havia muntada al parc.  

Una de les conclusions que es treuen és que les activitats amb nens i al parc de les 
Morisques acostumen a tenir més èxit. Pel que fa a les activitats en format xerrada, la sra. 
Pepa López proposa que es gravin en video i es pengin a les xarxes per tal que arribin de 
debò a la ciutadania. 

La Mesa no fa valoracions de la resta d’activitats del Pla de sensibilització 2015.  

 

3. Pla de sensibilització 2016: calendari i activitats 

Les oenagés no han enviat propostes d’activitats per 2016, les estan treballant. 

La secretària de Mesa explica les que s’han organitzat de moment: 

1. Entre gener i març: Crèdit de síntesi a 3r d’ESO de l’insitut amb el projecte Teixint 
Xarxes, de la Universitat de la Pau. Es tracta de 8 sessions formatives centrades en 
temes com la igualtat, la pau i els conflictes, el medi ambient, la solidaritat o la fam. La 
primera sessió va a càrrec d’Arcadi Oliveres i es fa el 17 de desembre. Aquest projecte 
està coorganitzat i cofinançat pels serveis d’Educació, Joventut i Cooperació de 
l’Ajuntament. 

2. El 31 de gener la plataforma d’ajuda als refugiats vol organitzar un Concert de Corals a 
la Patronal. De moment, es posaran en contacte amb la Coral Societat Il·lustració 
Artística, la Bella Quirze Band, el grup de dones del CMIRD i l’Escola Municipal de 
Música. L’objectiu és recaptar fons per ajudar les persones refugiades. 

3. Està previst organitzar conjuntament amb Nuevos Pasos i el Servei d’Educació una 
xerrada d’educació en valors dirigida a les Ampes, per finals de gener. Manca confirmar 
data. 

4. El Servei d’Empresa va comunicar a Cooperació que, per manca d’inscrits, a la xerrada 
de responsabilitat social empresarial l’aplaçarien al 4 de febrer de 2016 i que l’hora serà a 
les 15h. El Servei d’Empresa ha decidit que la ponent sigui la responsable de 
responsabilitat social de la Mango. Després de la xerrada, 2 o 3 persones en 
representació de les oenagés, explicaran el dossier que s’ha preparat. 

De moment, a part de les activitats que es fan cada any, aquestes són les activitats 
organitzades per inicis del 2016 i que s’inclouran al Pla de sensibilització. 

La sra. Pepa López demana les dates de festes i fires. La secretària de Mesa no disposa 
d’aquesta informació però en pren nota i informarà a la Mesa quan disposi de les dates. 
La sra. Elisabeth Oliveres comenta que el 9 d’abril hi podria haver l’Aplec del Mussol, 
però no està confirmat. També comenta que l’Ajuntament s’està replantejant algunes 
fires, com la d’Entitats. 
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4. Precs i preguntes 

La sra. Laura Roger explica a les persones assistents que la recollida de material per 
Síria que vam fer a Sant Quirze va tenir un total de 18 caixes i bosses de menjar i 
material escolar i que dues persones voluntàries van lliurar el material al Comitè de 
Solidaritat amb el poble Sirià. Molts altres municipis han col·laborat i a Barcelona s’hi ha 
reunit 11 palets d'aliments (arròs, llegums, pasta, llaunes), 4 palets de llet infantil, 12 
palets de material higiènic (compreses i bolquers), 3 palets de material escolar, 3 palets 
de cadires de rodes i caminadors i 3 palets de material sanitari. Aquest material anirà cap 
a Síria i està previst que arribi a destí a finals de gener. 

El Comitè ha informat que està prevista per finals de gener una concentració a la Plaça 
Sant Jaume. 

El sr Teo Herruzo explica que s’ha realitzat un video de la campanya de recollida de roba 
i que es projectarà el 19 de desembre, a les 20h a Santa Coloma de Gramanet. 

La propera reunió serà dimecres 27 de gener, a les 19:30h, al CMIRD, per tancar el 
calendari d’activitats del Pla municipal de sensibilització pel 2016 i establir un calendari de 
reunions pel 2016. 

 

 

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

 

 

 
Mesa de Cooperació 


