
 

1 

 
ACTA DE LA REUNIÓ DE  COMISSIÓ DE TREBALL DE SOLIDARITAT I 

COOPERACIÓ 
 
 
Data:   15 de febrer de 2017 
Hora d’inici :  19:30 h 
Hora fi: 21:30 h. 
Lloc:   Ajuntament 
 
ASSISTEIXEN: 
 

Elisabet Oliveras Alcaldessa  

Maite Millas Ciutadans  

Pepa López Acció Solidària del Vallès 

Tonyi Pérez Acció Solidària del Vallès 

Eva Buxadera Acció Solidària del Vallès 

Laura Roger Ateneu del Món 

Puri Carrazoni Ateneu del Món 

Ruth Alvarez Fundació Quetzal 

Dolors Agulló ONG Nuevos Pasos
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1. Valoració matinal 5 de febrer.  
2. Pla de sensibilització 2017: propostes   
3. Situació de les Bases particulars reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes de 

cooperació al desenvolupament i a activitats solidàries promogudes per les ONG i 
entitats solidàries de Sant Quirze del Vallès. 

4. Precs i pregutes. 
 

1. Valoració matinal 5 de febrer.  
 

La matinal va anar tot molt  bé i es valora molt positivament el resultat obtingut al col.laborar 
amb altres entitats, tal i com es va fer amb l'activitat dels Poemes per la Pau.  
Es fa la reflexió de que la mesa s'ha anat mantenint en paral.lel a les activitats en suport amb 
les persones refugiades, i es va ratificar amb d’adhesió al manifest de “Casa nostra ,casa 
vostra”, però quan es fan actes no es veu la implicació de les entitats i cal prendre un paper. 
La Sra. Laura Roger,comenta que  la seva sensació és que és un tema alié a la mesa ja que a 
l'acte de la matinal no va haver presencia de la mesa. 
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La Sra. Puri Carrazoni comenta que el casal estava ple perque estaven les actuacions dels 
nens. 
La Sra. Laura Roger respon que això es suficient per sensibilitzar a gent que no acostuma a 
anar a actes de sensibilitzacio i s'arriba a elles. 
Es planteja el paper de la Mesa de Solidaritat en vers la Plataforma refugiades. 
La Sra. Elisabeth Oliveras, comenta que ja fa dos anys que es va crear la plataforma i 
malauradament s'eternitza la situacio i no es soluciona i per tant s’ha de reflexionar sobre la 
implicació de la Mesa. 
 

2. Pla de sensibilització 2017: propostes   
 
Es comenten les activitats proposades i es defineixen per tal de que quedin tancades. 
S’acorda que es demarà donar publicitat al Pla a una contra portada de l’Informem. 
S’instirà a Comunicacio amb el lema de treball i la imatge del Pla. 
 
Enganxines s'han triat tres i ara de les tres s'estudiara quina pot adaptarse mes a una 
pegatina. 
 

3. Situació de les Bases particulars reguladores per a la concessió d’ajuts a 
projectes de cooperació al desenvolupament i a activitats solidàries promogudes 
per les ONG i entitats solidàries de Sant Quirze del Vallès. 

 
S’informa que fins que el pressupost corporatiu no esdevingui definitiu no es pot passar per 
JGL l’aprovació de les bases donat que en el mateix document s’aprova també la reserva 
pressupostària de l’import a distribuir. 
 
No havent més temes a tractar, la reunió de Mesa es dóna per finalitzada quan són les 21:30h. 


