
 
ACTA DE LA REUNIÓ DE  LA MESA DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
 
 
Data:   10 de maig de 2016 
Hora d’inici :  19:30 h 
Hora fi: 21:45 h. 
Lloc:   CMIRD 
 
 
ASSISTEIXEN: 
 
Elisabet Oliveras Jorbà  Alcaldessa  
Juan Antonio Pérez García  PSC 
Maite Millas Torrens   Ciutadans  
Laura Roger    Ateneu del Món 
Purificación Carrazoni   Ateneu del Món 
Dolors Agulló    ONG Nuevos Pasos 
Belén Galdeano   ONG Nuevos Pasos 
Josuè Galdeano   ONG Nuevos Pasos 
Ruth Álvarez    Fundació Benèfica Quetzal  
Eva Buxadera    Acció Solidària del Vallès 
Teo Herruzo    Acció Solidària del Vallès 
Catalina i Llorenç Witty  Moviment CCCG (convidats) 
David Estruch i Meritxell Cascan Associació Ajudem, Ayudamos, Help (convidats) 
Sissawo Kassama   Veí del poble (convidat) 
Marta Fernández   Secretària de Mesa 
  
Excusen la seva absència el sr. Domènec Creus, la sra. Glòria Llorens i el sr. Luis Alberto 
Gómez. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
La Mesa decideix començar pel sisè punt de l’ordre del dia i seguir després l’ordre fixat. 
 

1. Informacions diverses: 
a) El sr. Sissawo Kassama explica que és veí de Sant Quirze des de l’any 1997, d’origen 
gambià i que el seu país està patint des de fa dinou anys la dictadura d’un govern militar, que 
no permet que hi hagi oposició al règim i pren represàlies contra tots aquells que s’atreveixen 
a fer-li front o contra les seves famílies. Explica que ni la ONU ni la Unió Europea han donat 
resposta a la petició de molts gambians d’exercir pressió política internacional. El sr. Kassama 
assisteix a la Mesa per demanar que es denunciï el que està passant al seu país i per obtenir 
suport polític del govern municipal de Sant Quirze. 
El sr. Teo Herruzo, que ha estat fa poc a la frontera entre Senegal i Gambia, corrobora que hi 
ha un conflicte greu i explica que les fronteres es troben tancades en aquests moments. 
La sra. Elisabeth Oliveras informa que traslladarà al Consell d’alcaldes la petició de defensar 
els drets i llibertats del poble gambià i que si el sr. Kassama envia a l’ajuntament informació 
detallada de la situació que està patint el país, es podrà valorar la presentació d’una moció al 
Ple de la corporació. 
La sra. Laura Roger parlarà amb una entitat gambiana de Sant Pere de Ribes amb qui manté 
contacte, per veure si des de l’entitat poden fer alguna cosa. 



b) El sr. David Estruch i la sra. Meritxell Cascan són infermers que han estat recentment al 
camp de refugiats d’Eko, al nord de Grècia (2.500 refugiats), amb la seva filla de nou anys, i 
han fundat l’Associació Ajudem, Ayudamos, Help per ajudar el poble sirià.  
També han col·laborat amb el rebost de Cerdanyola, amb la recollida de productes de neteja i 
higiene íntima i el 16 de maig tornen cap al camp de refugiats per ajudar a fer el repartiment.  
El sr. David Estruch explica que no saben què passarà amb els refugiats d’aquí a unes 
setmanes, atès que el govern grec està preparant camps militaritzats per traslladar-los i 
eliminar els camps lliures de refugiats que hi ha en aquests moments. Quan això passi, els 
refugiats perdran aquesta condició i passaran a ser “detinguts”. Segons explica, el govern 
grec, amb l’ajuda d’Acnur, està fent signar un document als refugiats pel qual admeten deixar 
de ser considerats refugiats i perden, així, els seus drets. 
De moment, però, tenen detectades mancances nutricionals entre els refugiats i han posat en 
marxa el projecte de compra i donació de 6.000 ous durs setmanals al camp d’Eko per cobrir 
aquestes mancances, especialment d’infants i embarassades, una compra que suposa 700€ 
de despesa setmanal. La necessitat de finançament els porta a demanar col·laboració a les 
entitats i al consistori i poder fer sensibilització al poble. 
 La sra. Elisabeth Oliveras informa que el consistori ha enviat una carta al ministre Margallo i 
ha presentat mocions de denúncia al Ple de la corporació. A més, l’ajuntament té les banderes 
espanyola i europea a mitja aspa en senyal de protesta i no ha celebrat el dia d’Europa. 
També existeix una plataforma ciutadana d’ajuda als refugiats que ha estat fent concerts 
solidaris i venda de polseres per recaptar fons pels refugiats. Els 5.000€ que han recaptat, 
seran donats a Proactiva Open Arms. 
 La sra. Elisabeth Oliveras demana al sr. David Estruch que parli amb Proactiva Open Arms, 
atès que tenen contacte, i busquin un dia que els vagi bé perquè la plataforma faci el 
lliurament dels diners a Proactiva i el sr. David Estruch i la sra. Meritxell Cascan facin una 
xerrada sensibilitzadora sobre la situació als camps de refugiats. 
L’Associació Ajudem, Ayudamos, Help té creat un perfil de facebook a: 
https://www.facebook.com/ajudem.ayudamos.help/ i ha endegat un crowdfunding a 
http://www.migranodearena.org/es/ 
 

2. Presentació projectes convocatòria 2016 
La secretària de Mesa distribueix entre els assistents el següent quadre de sol·licituds 
presentades per la convocatòria de subvencions:  
 
SOL·LICITUDS D'AJUTS A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 2016 

    
Total partida subvenció cooperació:        66.100,00 €   
Import destinat a Sensibilització:         2.500,00 €  3,78% 
Import destinat a projectes de cooperació:       63.600,00 €  96,22% 

      
REGISTRE DATA ENTITAT PROJECTE COST 

PROJECTE ANY 
 IMPORT 

SOL.LICITAT 

2016005674 26/04/2016 

ACCIÓ SOLIDÀRIA 
DEL VALLÈS I 
COOPERACIÓN Y 
AYUDA 

Maternitat i dispensari a Thiobon 
(Senegal) 52.428,00 € 36.428,00 € 

2016005655 26/04/2016 ATENEU DEL MON 
Millora i foment de l'accés a la salut 
sexual i reproductiva de les dones 
palestines de Cisjordània 

24.300,00 € 6.000,00 € 

https://www.facebook.com/ajudem.ayudamos.help/
http://www.migranodearena.org/es/


2016005658 26/04/2016 ATENEU DEL MON 
Programa de millora de l'hàbitat i 
reconstrucció antisísmica a 
Bhimphedi (Nepal) 

213.000,00 € 20.000,00 € 

2016005858 29/04/2016 ONG NUEVOS PASOS Programa integral d'atenció diürna a 
Santa Cruz de la Sierra (Bolívia) 50.414,00 € 25.207,00 € 

2016005875 29/04/2016 FUNDACIÓ BENÈFICA 
PRIVADA QUETZAL 

Construcció de cuina per la clínica 
del Carmen, de San Juan la Laguna 
(Guatemala) 

22.400,00 € 10.000,00 € 

2016005657 26/04/2016 ATENEU DEL MÓN Activitats de sensibilització 2016 4.000,00 € 2.000,00 € 

    366.542,00 € 99.635,00 € 

Així mateix, la sra. Elisabeth Oliveras informa que s’han fet dues modificacions 
pressupostàries i la partida s’ha vist incrementada en 15.000 euros, dels quals 6.100€ van 
destinats a emergències i 8.900€ incrementaran l’import destinat a subvencionar els projectes 
de cooperació de la present convocatòria.  
 

3. Coordinació activitats Festa Som comerç Just i Banca Ètica 
La secretària de Mesa explica que els Tallers “No més fashion victims” s’han hagut d’anul·lar 
per manca de participants i que, per tant, la performance del dia 29 de maig ha caigut del 
programa. 
Quan tingui el cartell amb el programa actualitzat, serà enviat als membres de la Mesa perquè 
en facin difusió. Així, el programa i la coordinació queda de la següent manera: 
11 a 14 h  
ESTANDS SOLIDARIS I DE COMERÇ JUST:  

- Venda de productes de comerç just i tast gratuït del cafè Sant Quirze: tres torns de 
voluntaris, d’11 a 12h dues persones de Nuevos Pasos, de 12 a 13h dues persones 
d’Acció Solidària del Vallès i de 13 a 14h dues persones d’Ateneu del Món. Fundació 
Quetzal pot aportar una persona a algun dels torns si és necessari. Resta pendent 
confirmar si comptem amb voluntaris de Cooperación y Ayuda. 

- Estands ONG locals: cada oenagé portarà la seva carpa i es farà càrrec del seu estand 
- Estand d’economia social i solidària: hi haurà persones del moviment CCCG, Més 

Opcions i Economia del Bé Comú per explicar les opcions ètiques de consum que 
existeixen. 

 
TALLERS INFANTILS i JOCS PER A TOTA LA FAMÍLIA: 

-  “La xocolata”: dues persones d’Acció Solidària del Vallès; ja està demanat el material 
per al taller a cooperació. 

- “La fàbrica dels desitjos”: dues persones d’Ateneu del Món; manca demanar el material 
per al taller. 

- Jocs gegants de comerç just: dues persones de la Fundació Quetzal. El material el té 
cooperació. 

 
JOC DE PISTES: el sr. Llorenç Witty explica als assistents en què consistirà el joc, que estarà 
vinculat a l’espectacle infantil de les 13h. Els infants i les famílies hauran de passar per 
diverses proves, tant als espais del gimnàs i de la font del parc com en els diferents estands 
de les oenagés, en les quals aniran recollint peces d’un puzzle que representaran diferents 
valors. El sr. Llorenç Witty passarà a cada ong una petita explicació de com treballar el valor a 
potenciar en el seu estand o taller. 
 
La sra. Dolors Agulló demanarà a Cooperació el material necessari per desenvolupar el joc de 
pistes. 



 
TALLER D’AUTO MASSATGE, a càrrec de Mar Garcia del Centre de Teràpies Osana, en 
motiu del Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones (28 de maig). 
 
GRAVACIÓ D’UN ESPECIAL SOBRE LA FESTA PER AL PROGRAMA DE RÀDIO “SOM 
SOLIDARIS”: cada participant anirà passant per la zona de la ràdio, per explicar la feina que 
fan. 
 
12 h  
LECTURA DEL MANIFEST DE LA FESTA 
LLIURAMENT DE PREMIS DEL CONCURS LITERARI DE CONTES SOLIDARIS I POESIA 
   
13h   
ESPECTACLE INFANTIL: “VIATGE AL MÓN DEL BON ROTLLO”: show interactiu amb 
cançons i balls, a càrrec de Llorenç Witty, que busca transmetre valors com la diversitat, el 
respecte i la interculturalitat. 
 
13:30 h   
VERMUT SOLIDARI: a càrrec d’Acció Solidària del Vallès 
 
Activitats complementàries: 
18 de maig, 17h  Taller de cuina: tapes i platets amb sabor de cafè del comerç just, dins la 
Campanya Jove “Estic boníssim/a tal com sóc”. Col·labora el Servei de Joventut. Lloc: Centre 
Cívic Torre Julià. 
 
10 de juny, al matí Coffee Break amb el Cafè Sant Quirze a la Fira d’Economia Social del 
Vallès, a Fira Sabadell. El coffee break anirà a càrrec de la Fundació Grup Tercer Món Mataró. 
 

4. Valoració activitats abril de 2016 
- Concurs de contes solidaris i poesia: s’han presentat un total de 60 obres i l’entitat destaca el 
fet que s’ha presentat molta poesia infantil. El 18 de maig es reuneix el jurat per determinar les 
obres guanyadores.  
- L’exposició Karogen Assk està tot el mes de maig a Torre Julià i l’exposició de Guatemala 
està tot el mes al CMIRD.  
- Jam Lindy hop (swing), 8 d’abril: van assistir un centenar de persones i va ser tot un èxit. 
- Mercat vintage, 10 d’abril: les entitats organitzadores destaquen el bon ambient que hi va 
haver i l’encert de fer coincidir diverses activitats al parc.  
- Xerrada “Palestina Ara”, 13 d’abril: la xerrada va agrada molt als assistents, unes 33 
persones, i al proper Informem es podrà trobar una entrevista a la Juani Rishmawi. 
- Xerrada-debat “la crisi de refugiades”, 14 d’abril: va tenir molta assistència, 37 persones, i es 
van mostrar fotografies espectaculars.  
- L’hora del conte: “Akiara i el jardí de flors igualment diferents”, 29 d’abril: van assistir uns 30 
infants amb els pares. 
- Rumba en solidaritat amb els refugiats, 29 d’abril: van assistir unes 100 persones i es van 
recaptar 523€ que ja estan ingressats al compte pels refugiats. 
- Teatre Condícia, 30 d’abril i 1 de maig: dissabte van assistir 100 persones i diumenge 58; es 
destaca la manca de publicitat. 



- Teatre “Amb les retallades sortirem totes escaldades”, 7 de maig: va tenir poca assistència, 
unes 25 persones. Segurament va afectar el fet que dilluns fos festiu i coincidís amb un pont.  
Les properes activitats programades són: 
- Fins el 20 de maig: concurs de cartells de la Festa Cubana 
- 11 de maig, 19:30 a Can Feliu: Xerrada “Experiències dels cooperants a Perú i El Salvador” 
- Del 16 al 31 de maig, a Can Feliu: Exposició “Els bancs passen factura” 
- 18 de maig, a les 17h a Torre Julià: Taller de cuina de comerç just amb aroma de cafè 
Dins la Campanya “Estic boníssim/a tal com sóc”, de Joventut. 
- 20 de maig, a les 21h a Can Ferran: sopar benèfic de Sant Quirze pels Infants 
- 27 de maig, a les 18h al parc de les Morisques: Botifarrada solidària de la Fundació Quetzal 
-29 de maig, d’11 a 14h al parc de les Morisques: Festa som Comerç Just i Banca Ètica. 
 

5. Emergències 2016: proposta Equador 
La proposta presentada per col·laborar en l’emergència a l’Equador és del Fons Català de 
Cooperació. 
El sr. Teo Herruzo proposa esperar-nos a altres emergències que puguin venir, atès que cap 
de les oenagés locals treballa a la zona i que el Fons Català de Cooperació té prous recursos 
per cobrir la campanya. La Mesa acorda reservar els fons per altres emergències. 

 
6. Proposta finances ètiques: 
Atès que el sr. Domènec Creus no ha pogut assistir a la reunió i presentar la proposta, ho fa la 
sra. Elisabeth Oliveras i explica que es proposa que la subvenció del 0.8% destinada a 
cooperació es gestioni a través d’un compte corrent d’alguna de les entitats de finances 
ètiques existents. 
La Mesa mostra el seu acord amb la proposta. 
La corporació buscarà l’entitat financera ètica amb la que pot treballar. 
 

7. Precs i preguntes: 
• La propera reunió de Mesa de Cooperació serà el dimecres 15 de juny, a les 19:30h, al 
CMIRD. 
 
No havent més temes a tractar, la reunió de Mesa es dóna per finalitzada quan són les 21:45h. 
 
 
 
 
Mesa de Cooperació 
 
 
 
 


