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ACTA DE LA REUNIÓ DE  COMISSIÓ DE TREBALL DE SOLIDARITAT I 

COOPERACIÓ 
 
 
Data:   11 de maig de 2017 
Hora d’inici :  19:30 h 
Hora fi: 21:00 h. 
Lloc:   Ajuntament 
 
ASSISTEIXEN: 
 

Elisabet Oliveras  Alcaldessa 
Coral Yanguas CiU 
Maite Millas Ciutadans 

Pepa López Acció Solidària del Vallès 
Laura Roger Ateneu del Món 
Puri Carrazoni Ateneu del Món 
Glòria Llorens Cooperación y ayuda 
Paquita Pérez Fundació Quetzal 
Ruth Alvarez Fundació Quetzal 
Hansel Heredia ONG Nuevos Pasos 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Aprovació acta sessió anterior 
2. Valoració Mercat Vintage 
4. Coordinació Festa Comerç Just 
5. Tancament activitats Pla Sensibilització 
6. Precs i preguntes 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior: 

S’aprova l’acta de la sessió anterior de data 19 de maig de 2017. 
 

2. Valoració Mercat Vintage 

Acció Solidària del Vallès valora molt positivament el desenvolupament del Mercat Vintage per 
la resposta de les persones que van muntar parades durant el mercat. Va haver molta 
afluència de públic i el fet de que coincidís el mercat amb la diada de Sant Jordi va portar més 

afluència de públic a l’activitat. 

L’Elisabeth Oliveras comenta que l’any vinent s’està considerant el fet de fer coincidir l’Aplec 
del Mussol amb Sant Jordi. 

3. Coordinació Festa Comerç Just 
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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 necessàries. 
 
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) 
- Taller  “ La fàbrica dels desitjos” (Ateneu del Mon) 
- Taller de Pintar Somriures (Nuevos Pasos) 
- Taller l’Estenedor de les injustícies (Cooperació) 
- Tastet gratuït del cafè Sant Quirze 
- Punt de venda de productes de comerç just (Fundació Grup Tercer Món) 

 
• 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?” 

 
 

4. Tancament activitats Pla Sensibilització 
 

Es recorden les activitats que hi ha previstes del primer semestre i s’acorda que a partir del 
més vinent es començarà a treballar per tancar les propostes del segon semestre.  

 
5. Precs i preguntes 
 
La Sra. Laura Roger ens informa de que han preparat una Taula Rodona que pel proper 23/5 a 
les 19,30 h. al Parc de les Morisques 
Convidats a la Taula: Un membre Gerard,  de Pro Activa Open Arms, Laia Prat  membre de la 
Plataforma; Montse Salvadó periodista de SQV, i Xavier Gonzalez amics de la radio. 
Els Amics de la Radio, amb la Radio surt de la Radio gravaran l’acte que el podrem escoltar 
per Radio Sant Quirze, dimecres 24/5 
Joves musics de SQV també col·laboraran. 
 

No havent més temes a tractar, la reunió de Mesa es dóna per finalitzada quan són les 21:30h. 


