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ACTA DE LA REUNIÓ DE  COMISSIÓ DE TREBALL DE SOLIDARITAT I 

COOPERACIÓ 
 
 

Data:   19 d’abril de 2017 

Hora d’inici :  19:30 h 
Hora fi: 21:00 h. 
Lloc:   Ajuntament 
 
ASSISTEIXEN: 
 

Elisabet Oliveras  Alcaldessa 
Josep Maria Polo  PSC  
Maite Millas Ciutadans 

Pepa López Acció Solidària del Vallès 
Teo Herruzo Acció Solidària del Vallès 
Eva Buxadera Acció Solidària del Vallès 
Laura Roger Ateneu del Món 
Puri Carrazoni Ateneu del Món 
David Fernández Cooperación y ayuda 
Ruth Alvarez Fundació Quetzal 
Dolors Agulló ONG Nuevos Pasos 
Hansel Heredia ONG Nuevos Pasos 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior: 

S’aprova l’acta de la sessió anterior de data 15 de març de 2017. 
 

2. Signatura de la pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès i les entitats locals de cooperació per l’execució anual del Pla 
municipal de Sensibilització. 
Les entitats signen el conveni, excepte la Fundació Quetzal que anirà a l’Ajuntament a 
signar-lo. 

3. Organització del Mercat Vintage. 
Es confirma la ubicació de les paradetes al parc, els horaris de muntatge i desmuntatge 
i el nº de paradetes que es muntaran, així com les infraestructures necessaries. 

4. Organització de la Mostra de Comerç Just. 
 
Es tanca el programa d’activitats de la mostra: 
 
Horari: 11 a 14 h 

 
• Estands de venda de productes de comerç just, estands de les ONG locals.  
• Tallers i jocs infantils relacionats amb el comerç Just i la Banca Ètica: 

- Jocs gegants (Fundació Quetzal) 
- Taller “ La xocolata” (Acció Solidària del Vallès) 
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- Taller  “ La fàfrica dels desitjos” (Ateneu del Mon) 
- Taller de Pintar Somriures (Nuevos Pasos) 

• Tastet gratuït del cafè Sant Quirze 
• Gravació en directe d’un especial sobre la festa per la programa de ràdio “ Som 

Solidaris”  
 

12 hores 
 

• Lectura del manifest de la festa 
• Lliurament de premis del concurs literari de contes Solidaris i de Poesia. 

                         
12,30 hores 

 
Espectacle musical: “Cooperem o competim?” 
 
Espectacle musical basat en un conte tibetà sobre la història d’un poble que ha 
de superar tot un seguit de dificultats amb l’ajut de la cooperació internacional. 
Es tracta d’un espectacle amb jocs i danses en què es demana la interacció del 
públic, que ha d’intervenir per tal que el poble en qüestió resolgui els reptes. És 
una activitat de caràcter constructiu que emfatitza la importància de la 
cooperació Nord-Sud per assolir el desenvolupament dels països. 
 

5. Pla de sensibilització 2017: tancament de propostes: 
Es comenta una nova activitat proposada per Ateneu del Mon, per incorporar-la al Pla 
de Sensibilització del primer semestre de  2017: 

- 17/06/2017  - 10 hores Ioga Solidari  
- 12 hores exposició de la Fundació Vicente Ferrer 
 

6. Campanya d’emergència en resposta als efectes de les inundacions i 
esllavissades al Perú i a Colòmbia. 
Es presenten a la Mesa dues propostes per donar suport a les esllavissades al Perú i a 
Colòmbia. 
La primera d’elles es presenta a proposta de la regidoria de Cooperació i en resposta a 
una crida que fa el Fons Català de Cooperació, als ajuntaments i institucions a sumar-
se al procés de reconstrucció i suporta a la població damnificada, per donar suport 
econòmics mitjançant una transferència directa. 
La segona la presenta Nuevos Pasos i es tracta d’un projecte propi de l’entitat destinat 
a la reconstrucció d’una de les instal.lacions de l’Associació i tres habitatges de famílies 
que atenen a la seva entitat. 
Es sotmet a votació. 
- La Sra. Pepa López en nom d’Acció Solidària opina que el projecte de Nuevos 

Pasos no està enfocat  per un benefici comú, sinó que està dirigit a vivendes de 
tres famílies. 

- La Sra. Laura Roger, d’Acció solidària dona el seu vot faborable al projecte de 
Nuevos Pasos en tant que el projecte del Fons Català no defineix tampoc la 
destinació concreta del fons i prefereix que es destini doncs a una entitat de la 
Mesa. 

- David Fernández, en nom de Cooperación y Ayuda dona el seu vot favorable al 
projecte de Nuevos Pasos donat que considera que tant un com l’altre atenen una 
situació d’emergència. 

- La Sra. Ruth Alvarez de la Fundació Quetzal dona el seu vot al projecte de Nuevos 
Pasos. 
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- Tant la Sra. Maite Millas com el Sr. Josep Maria Polo donen suport al projecte de 
Nuevos Pasos.  

 
Finalment s’acorda destinar 4.000 € al projecte d’emergències de Nuevos Pasos. 
 

No havent més temes a tractar, la reunió de Mesa es dóna per finalitzada quan són les 21:00h. 


