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ACTA DE LA SESSIÓ DE TREBALL 
 
 
Data:   6 d’abril de 2016 
Hora d’inici :  19:30 h 
Hora fi: 21:15 h. 
Lloc:   CMIRD 
 
 
ASSISTEIXEN: 
 
Elisabet Oliveras Jorbà  Alcaldessa  
Maite Millas Torrens   Ciutadans  
Luis Alberto Gomez   Sant Quirze pels Infants 
Laura Roger    Ateneu del Món 
Purificación Carrazoni   Ateneu del Món 
Eva Buxadera    Acció Solidària del Vallès 
Teo Herruzo    Acció Solidària del Vallès 
Ruth Álvarez    Fundació Benèfica Quetzal  
Llorenç Witty    Convidat 
Marta Fernández   Secretària de Mesa 
  
Excusen la seva absència la sra. Dolors Agulló i la sra. Glòria Llorens. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1. Coordinació i planificació Festa Som Comerç Just i Banca Ètica: aportació de 
propostes. 
La secretària de Mesa explica que aquest any Setem i la resta d’entitats socials que participen 
en l’organització de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica a nivell nacional, han realitzat 
una anàlisi de la Festa i han decidit canviar-ne el nom i el format, per convertir la Festa en una 
campanya anual. 
Setem proposa tres opcions de celebració: 
1. Format tradicional de la Festa: el que venim fent fins ara, celebrant l’últim diumenge de maig 
la festa, amb activitats diverses relacionades amb el comerç just. 
2. Integrant-la en una Fira d’Economia Social i Solidària: Aquest any Sabadell organitza 
juntament amb altres municipis, Sant Quirze inclòs, la primera Fira d’Economia Social del 
Vallès, el cap de setmana 10 i 11 de juny. Pot ser una bona ocasió per participar d’alguna 
manera, com ara presentant el cafè Sant Quirze. 
3. Install Party: durant un dia, vénen les diferents alternatives que ofereixen comerç just, 
finances ètiques i economia solidària (Fiare, Oikocrèdit, SomEnergia, Alternativa3, etc) i la 
ciutadania pot canviar de proveïdor de diferents serveis que consumeix, in situ. Aquesta 
tercera opció és la que portarà a terme Barcelona. 
El sr. Llorenç Witty explica que aquesta tercera opció va en la línia del que vol oferir; es 
tractaria de crear un moviment que impulsi la cohesió i la convivència de les entitats. 
Recollint les diferents propostes per la celebració de la Festa Som Comerç Just i Banca Ètica, 
la programació per al dia 29 de maig al parc de les Morisques, queda de la següent manera: 
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D’11 a 14h  
Venda de productes de comerç just i estands de les entitats 
Degustacions gratuïtes de cafè Sant Quirze 
Tallers i jocs infantils: jocs gegants, taller “els colors del cacauer” (pintar), la fàbrica dels 
desitjos (cintes) i joc de pistes (falta posar-li nom). 
El sr. Llorenç Witty explica que el dia de la festa no podrà estar present però ajudarà a muntar 
el joc de pistes. Per això, necessitarà que cada oenagé pensi en tres valors que vulgui 
destacar de la seva raó de ser i abans del 14 d’abril els comunicaran a la secretària de Mesa, 
qui ho traslladarà al sr. Llorenç. 
Gravació al parc d’un especial sobre la Festa al Programa de ràdio “Som solidaris”. 
11:30h 
Performance No més fashion victims 
12:00h 
Lliurament de premis del concurs literari de contes solidaris i poesia i lectura del manifest per 
les alternatives. 
A més del premi econòmic per compra de llibres i material escolar, es decideix que els 
premiats obtindran també un petit lot de dos o tres productes de comerç just, com es va fer 
l’any passat. 
13:00h  
Espectacle infantil 
Si no surt cap proposta diferent, es contractarà l’espectacle Karibú!, del Carles Cuberes, que ja 
es va fer l’any 2013 i que surt al catàleg de propostes de Setem. 
14:00h 
Vermut solidari 
 
El sr. Llorenç Witty proposa parlar amb Pam a pam i fer visible el projecte durant la Festa del 
Comerç Just. La proposta és portar un mapa gran del Pam a pam on es visualitzin els 
comerços i entitats que estan treballant amb uns valors socials.  
El sr. Luis Alberto Gómez porta la proposta de l’Associació de Marxants de Catalunya de 
muntar una Fira d’artesania: els beneficis anirien per la Mesa però les oenagés haurien de ser 
les promotores de la fira. També ofereixen tallers i activitats diverses. 
Les persones assistents convenen que la fira no encaixa amb la filosofia del comerç just i es 
proposa que l’ajuntament valori aquesta opció de cara a les activitats nadalenques. 
 

2. Precs i preguntes: 
• La sra. Laura Roger explica als assistents que la Biblioteca ha engegat una campanya 
solidària el mes d’abril pel Banc d’aliments, per la qual tothom que hi porti menjar s’endurà un 
llibre a canvi. 
• Es fa un repàs de les properes activitats del Pla de sensibilització, amb les dades 
actualitzades. La secretària de Mesa recorda als assistents que per poder gestionar la logística 
i difusió de les activitats és imprescindible que les ong enviin la fitxa ben complimentada i amb 
antelació suficient: 
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ABRIL 
7è Concurs literari de contes solidaris 
Biblioteca 
 
Exposició:“Centre de formació Karogen Assk” 
Centre Cívic Can Feliu 
 
Exposició de fotos de la Clínica de San Juan la Laguna (Guatemala) 
CMIRD 
 
Black & white party 
8 d’abril, 22h 
Can Barra 
 
Mercat vintage 
10 d’abril, 11h 
Parc de les Morisques 
 
Xerrada “Palestina Ara”, a càrrec de Juani Rishmawi, distinció honorífica Premi Dona Sant 
Quirze, en l’àmbit internacional 
13 d’abril, 19h 
Centre Cívic Can Feliu 
 
Xerrada-debat “La crisi de refugiades”, amb Olga Margalef i Jordi Oliver 
(No és del Pla de sensibilització) 
14 d’abril, 19h 
Centre Cívic Can Feliu  
 
R2 Rumba en solidaritat amb els refugiats 
Nit Jove 
29 d’abril, 22h 
Can Barra 
 
Lectura del Conte "Akiara visita la Terra de les flors igualment diferents" 
Programació L’Hora del conte 
29 d’abril, 18h 
Biblioteca     
 
Teatre “Condicia” (falta fitxa) 
30 d’abril, 21h i 1 de maig,18h 
La Patronal 
  
MAIG 
5è Concurs de cartells Festa Cubana  
Centre Cívic Can Feliu 
 
Exposició: “Centre de formació Karogen Assk” 
Centre Cívic Torre Julià 
 
Exposició de fotos de la Clínica de San Juan la Laguna (Guatemala) 
Biblioteca 
 
Exposició sobre comerç just 
Centre Cívic Can Feliu 
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4 Tallers “No més fashion victims” 
Dins la Campanya “Estic boníssim/a tal com sóc” 
5, 12, 19 i 26 de maig, 19 a 20:30h.  
Performance el 29 de maig, al Som comerç just i banca ètica 
CMIRD 
 
 
Taller de camps de solidaritat 
3 o 4 de maig, 19h 
Centre Cívic Can Feliu 
 
Teatre “Amb les retallades sortirem totes escaldades” 
7 de maig, 19h 
La Patronal 
 
Xerrada: “Experiències dels cooperants a terreny” (falta fitxa) 
11 de maig, 19h 
Centre Cívic Can Feliu 
 
Sopar benèfic (falta fitxa) 
A determinar, 21h 
Restaurant Can Ferran 
 
Taller: cuina de comerç just amb aroma de cafè 
Dins la Campanya “Estic boníssim/a tal com sóc” 
18 de maig, 17h 
Centre Cívic Can Feliu o Torre Julià 
 
Botifarrada solidària (falta fixa)   
27 de maig, 18h 
Parc de les Morisques 
 
Som Comerç Just i Banca Ètica  
29 de maig, 11h 
Parc de les Morisques 

 
La propera reunió serà el dimarts 10 de maig, a les 19:30h al CMIRD.  
No havent més temes a tractar, la reunió de Mesa es dóna per finalitzada quan són les 21:15h. 
 
 
 
 
Mesa de Cooperació 
 
 
 
 
 
 
 
 


