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ACTA DE LA REUNIÓ DE  LA MESA DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
 
 
Data:   7 de setembre de 2016 
Hora d’inici :  19:30 h 
Hora fi: 21:30 h. 
Lloc:   CMIRD 
 
 
ASSISTEIXEN: 
 
Elisabet Oliveras Jorbà  Alcaldessa  
Juan Antonio Pérez García  PSC 
Maite Millas Torrens   Ciutadans  
Domènec Creus Bonafont  ICV  
Ruth Álvarez    Fundació Benèfica Quetzal  
Teo Herruzo    Acció Solidària del Vallès 
Eva Buxadera    Acció Solidària del Vallès 
Pepa López    Acció Solidària del Vallès 
Dolors Agulló    ONG Nuevos Pasos 
Laura Roger    Ateneu del Món 
Purificación Carrazoni   Ateneu del Món 
Marta Fernández   Secretària de Mesa 
  
Excusa la seva absència la sra. Míriam Casaramona. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Proposta de distribució i assignació d’ajuts a projectes de cooperació al 
desenvolupament i a activitats 2016: 
La secretària de Mesa reparteix els documents enviats prèviament per correu electrònic als 
membres de la Mesa i explica la proposta. 
El projecte presentat per registre d’entrada 2016005875 ha quedat fora de la subvenció, atès 
no ha obtingut la puntuació mínima necessària a un dels blocs, d’acord amb les Bases 
particulars que regulen la convocatòria. 
En relació a les puntuacions que la comissió tècnica ha donat, sorgeixen les següents 
al·legacions: 

a) En relació a l’àmbit local: 
- Participació d’altres ONG al projecte:  

Projecte 2016005858: l’entitat al·lega que està explicat a un apartat diferent però que surten 
les ONG que participen al projecte.  
 
- Activitats de difusió a Sant Quirze: 

Projecte 2016005858: l’entitat al·lega que com que no s’especifica a les Bases la forma de 
puntuar aquest indicador, no saben quins criteris es fan servir. 
 
b) En relació amb el projecte: 
- Valoració de la contrapart:  
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Projecte 2016005674: l’entitat al·lega que sí que queda explicada l’activitat continuada a la 
zona i el prestigi local i que no entén perquè posa que no està explicat, si després la comissió 
puntua amb un 2 el grau d’integració del projecte amb altres complementaris de la zona. 

Projecte 2016005858: l’entitat pregunta per què el temps que porten treballant a Bolívia es 
considera que és poc.  
 
c) Projecte en relació a les prioritats: 
- Grau de definició del nombre i perfil dels beneficiaris directes i indirectes: 

Projecte 2016005674: l’entitat al·lega que al projecte queda clarament explicat el nombre i 
perfil dels beneficiaris.  
 
d) Projecte en relació a la qualitat tècnica: 
- Rellevància del projecte: Grau d’integració i participació dels beneficiaris en el disseny i 
execució del projecte: 

Projecte 2016005674: l’entitat al·lega que a l'apartat 3B del projecte s'explica la participació de 
la comunitat receptora a l'execució de les obres. 

Projecte 2016005858: l’entitat al·lega que a la pàgina 14 del projecte presentat s’explica que 
es participa directament amb les famílies beneficiàries. 

- Qualitat del disseny: Grau de definició dels objectius i dels resultats esperats (amb 
indicadors): 

Projecte 2016005858: l’entitat reconeix que als resultats hi ha fonts de verificació i no 
indicadors però al·lega que en el cas dels objectius sí que surten els indicadors.  

- Implementació del projecte: Descripció de les aportacions econòmiques de cada una de les 
parts: 

Projecte 201005858: l’entitat al·lega que a la pàgina 14 del projecte presentat s’expliquen les 
aportacions d'entitat i contrapart. 

- Viabilitat del projecte: Grau de recolzament de la comunitat receptora al projecte: 

Projecte 2016005858: l’entitat al·lega que a la pàgina 14 del projecte presentat es parla del 
suport de les famílies. 

- Viabilitat del projecte: Adequació dels objectius a la realitat cultural i les formes d’organització 
dels beneficiaris: 

Projecte 2016005858: l’entitat pregunta per què es considera que no queda prou justificada 
l'adequació a la realitat cultural i com es valora si s’ajusta o no; al·lega que a la pàgina 16 del 
projecte presentat surt explicat. 

 - Impacte potencial: valoració de l’estratègia d’empoderament: 

Projecte 2016005858: l’entitat al·lega que la formació és una part molt important del projecte i 
pregunta si no es considera estratègia d'empoderament donar formació. 
 
La secretària de Mesa explica als assistents que la comissió tècnica es tornarà a reunir per 
revisar les al·legacions i aportacions fetes per les ONG i es farà arribar a la Mesa la nova 
proposta, mitjançant correu electrònic.  
Si no hi ha noves esmenes i la Mesa s’hi mostra d’acord, s’elevarà la proposta de distribució a 
la Junta de Govern Local. 
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2. Valoració Festa Major 2016: 
La valoració de conjunt és positiva i hi va haver una bona participació de la ciutadania a les 
activitats, però es van trobar a faltar més activitats de caire solidari i la participació de la Mesa 
a les que es van portar a terme. 
Botifarrada: l’experiència de les entitats participants varia en funció de la zona on estaven 
ubicades. Acció Solidària del Vallès va vendre totes les botifarres mentre que l’Ateneu del Món 
i la majoria d’entitats que estaven a la part alta del recorregut no van fer tota la venda. S’hauria 
de buscar la manera perquè totes les entitats siguin igual d’accessibles a la ciutadania en 
termes d’ubicació. 
Per altra banda, es recull la queixa sobre l’excés d’oferta d’algunes entitats i es proposa que 
tothom faci venda dels mateixos productes alimentaris i que si algú vol seguir la festa, ho faci a 
part i al final de tot. 
Es recull la felicitació als serveis de neteja per la rapidesa en deixar els carrers nets l’endemà. 
La sra. Ruth Álvarez recull la valoració feta per part de les ONG i la traslladarà a la comissió 
de festes. 
 

3. Pla de sensibilització: planificació setmana solidària i calendari properes 
activitats: 
La sra. Elisabeth Oliveras explica que a finals de setembre s’iniciaran les obres de millora de 
Can Feliu i que tant els serveis com les activitats es redistribuiran a altres espais municipals 
mentre durin les obres. Atès que el servei de Joventut es trasllada al CMIRD, durant aquest 
temps les reunions de la Mesa es realitzaran a la sala de l’arxiu de l’ajuntament (Plaça de la 
Vila). 
 
Activitats programades al Pla de sensibilització per als propers mesos: 
 
SETEMBRE           
Exposició: “Centre de formació Karogen Assk”: exposada al Cap Sant Quirze tot el mes.  
 
Exposició de fotos de la Clínica de San Juan la Laguna (Guatemala): exposada a Torre 
Julià tot el mes. 
 
Experiències de voluntariat a l’estranger: es passarà a l’octubre, però s’ha de buscar data 
i lloc. Pensada inicialment per Nuevos Pasos i dirigida al jovent del municipi, la proposta és 
explicar l’experiència que els voluntaris i voluntàries d’ONGs passen a l’estiu quan van sobre 
el terreny a fer seguiment dels projectes i engrescar la gent jove en el món de la cooperació. 
 
Programa d'animació: Monòleg “La tieta i jo”, a càrrec de Maite Carreras. Serà el 29 de 
setembre a les 19h, dins els actes de la Setmana de la Gent Gran, al casal d’avis. Org. 
Nuevos Pasos 
 
Taller: “Tasta i coneix el comerç just”: a càrrec de Fundació Grup Tercer Món Mataró, serà 
el 29 de setembre  a les 18h, dins la setmana de la Gent Gran. Al casal d’avis. 
 
OCTUBRE 
Exposició de fotos de la Clínica de San Juan la Laguna (Guatemala): Cap Sant Quirze 
 
Cap de setmana de la foscor: proposat per Acció Solidària i Cooperación y Ayuda, falta 
fitxa per gestionar l’activitat. 
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29 d’octubre, 22h; la secretària de Mesa confirmarà la disponibilitat de l’espai per al dia 29. 
Can Barra 
 

NOVEMBRE 
Presentació Llibre i Taller Cocktels: proposat per Acció Solidària del Vallès, falta fitxa per 
gestionar l’activitat. 
Dates proposades per l’entitat: el 5 o el 12 de novembre, a les 21:30 a Can Barra. La 
secretària confirmarà disponibilitat d’espai. 
 
Teatre “el visitant”, proposat per Ateneu del Món per recaptar fons pel Nepal, falta fitxa 
per gestionar l’activitat. 
Dates proposades per l’entitat: 12, 13, 18, 26 o 27 de novembre. La secretària confirmarà 
disponibilitat d’espai. 
La Patronal 
 
Setmana Solidària: “Benvingudes refugiades”: del 14 al 20 de novembre. La secretària 
proposa fer una reunió monogràfica per planificar la setmana solidària i demana a les entitats 
que mentrestant enviïn propostes relacionades amb el tema dels refugiats.   
La secretària explica que en relació als tallers per les escoles, ja hi ha tres opcions i proposa 
enviar un correu als centres educatius per donar a conèixer els tallers que es proposen i 
demanar la participació a la campanya de recollida de joguines, que serà del 4 al 16 de 
novembre. 
 

DESEMBRE 
Acció Solidària del Vallès sol·licita portar l’exposició Karogen Assk 2 al Centre Cívic Can Feliu, 
un cop acabin les obres. 
 
Concert de Nadal: però faltarà la fitxa. 17 de desembre, 21h, a La Patronal. 

 

4. Formació per oenagés: 
Tal com es va recollir a inicis d’any, es mantindrà la proposta d’obrir la formació a la 
ciutadania.  
El tema formatiu que proposen les oenagés és el de la comunicació. 
Es buscarà el curs i les dates per efectuar-lo. 

 

5. Calendari reunions tercer trimestre: 
Dilluns 3 d’octubre, a les 19:30h: sessió de treball per planificar la setmana solidària. Lloc: 
Ajuntament. 
Dimecres 2 de novembre, a les 19:30h: reunió de Mesa a l’Ajuntament. 
Dimecres 14 de desembre, a les 19:30h: reunió de Mesa a l’Ajuntament. 
 
No havent més temes a tractar, la reunió de Mesa es dóna per finalitzada quan són les 21:30h. 
 
 
Mesa de Cooperació 


