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ACTA DE LA REUNIÓ DE  COMISSIÓ DE TREBALL DE SOLIDARITAT I 

COOPERACIÓ 

 
 

Data:   28 de febrer de 2018 

Hora d’inici :  19:30 h 

Hora fi: 21:00 h. 
Lloc:   Ajuntament 
 

ASSISTEIXEN: 
 

Elisabet Oliveras  Alcaldessa   

Maite Millas Ciutadans  

Eva Buxadera 
 
Acció Solidària del Vallès  

Laura Roger Ateneu del Món  

Paquita Pérez Fundació Quetzal  

Dolors Agulló ONG Nuevos Pasos  

David Seisdedos   ONG Nuevos Pasos  

   

  

 
  

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

1. Recull propostes Pla de sensibilització de 2018. 

Es revisen totes les fitxes que ens han fet arribar les ong's de la Mesa fins ara i les 
confirmem al cronograma anual. 

 

Acció Solidària:  

Mercat Vintage (22/04/18 - Morisques) 

Ballada Country (20/10/18 – Can Barra) 

 

Cooperación y ayuda: 

Concert M.Davis (06/10/18 – Can Barra) 

Som terra que camina (18/11/18) 

 

Ateneu del Món: 

9è concurs “contes solidaris” (març – maig) 

Sortida i Tast de Marxa Solidària. (24/03/18 - Serra) 

20è anniversari de l'Ateneu del Món (20/04/18 – Sala Nova) 

Ioga Solidari (15/06/18 – Can Barra) (falta fitxa)  

Festa Cubana (falta fitxa) (07/07/18 – Can Feliu) 

 



 

2 

 

Nuevos Pasos: 

Gimcana (05/05/18 - Morisques) 

Caminar en família (maig - Serrra) 

Teatre: “Revisió Anual. Mai no és tard” (maig/octubre - Patronal) 

Hora del Conte (15/06/18 - Biblioteca) 

Taller de country (Setmana gent gran/Casal – 1ª d’octubre) 

Teatre: “La tieta i jo” de Mayte Carrera (Novembre – Patronal) 

 

Fundació Quetzal: 

Botifarrada popular (25/05/18 – Morisques) 

Risoteràpia (Setmana gent gran – Casal) 

Teatre a càrrec de Montse Costa – Casal. (falta fitxa) 

 

En relació als tallers als centres educatius dirigits a treballar a la solidaritat, ens arriben 
propostes des de: 

 Pilarín Bayés: 6è A i B – Percussió  

 Taula Rodona 6è A,B i C – Percussió i Taller de Comerç Just; 5è A i B - Percussió. 

 Lola Anglada: 3r A-B i 4t A-B - Percussió/ 5è A i B – Tast de Cacau. 

 Turonet: 5è AiB – Cantem pel Comerç Just, Murs de la Vergonya i Tast de Cacau / 
6è AiB Tast de Cacau, Percussió i Murs de la Vergonya.  

 

En relació a la Festa del Comerç Just del dia 27 de maig es proposen: 

El Sr. Domènec Creus proposa una INSTALL PARTY, que consisteix en què les persones 
portin el seu ordinador per tal que els hi instal·lin programari lliure. Queda pendent la 
ubicació (Morisques o Plaça Anselm Clavé) en funció de la disponibilitat de WIFI per tal de 
poder realitzar la instal·lació. 

 

En relació a les ajudes d’emergències s’acorda destinar la partida de l’any anterior als 
Rojinhes i assignar dues partides més per emergències al maig i a l’octubre. 

 

2. Sant Jordi 

Per tal de minimitzar recursos i esforços, s'acorda per unanimitat avançar la venda de 
roses i llibres de segona mà al diumenge 22 d'abril al Parc de les Morisques i encabir 
aquesta activitat de Sant Jordi a la celebració del Mercat Vintage del mateix dia. Els diners 
recaptats de la venda es destinaran als Refugiats. 

La Sra. Dolors Agulló excusa la seva participació en la jornada al no gaudir de disponibilitat 
per aquest dia. 

 

3. Mostra pedagògica 2018. 

La Sra. Laura Roger com a representant de l'Ateneu del Món i la resta de la mesa, s'ofereix 
per realitzar un programa de ràdio durant la celebració de la Mostra Pedagògica (La 
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Moixiganga i Som Solidaris) i s'excusa la participació de la resta de ongs de la Mesa durant 
la jornada. 

Els gastos de sonorització corren a càrrec del departament d'Educació que organitza l'acte. 

 

4. Presentació esborrany 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. 

Quedant pendent només per l'aprovació de l'Interventor, els membres de la Mesa coneixen 
els canvis que es plantegen a les bases per la concessió d'ajuts. 

 

1. Modificació reglament de la Mesa. 

L’actual reglament preveu que la Mesa es reunirà en sessions plenàries de forma ordinària, 
sis vegades a l’any i extraordinària, quan ho consideri oportú el Regidor o Regidora o així 
ho sol·licitin un terç dels seus membres de dret (o la seva majoria). Les convocatòries es 
faran per decret d’alcaldia i es notificaran amb una antelació mínima de set dies, on 
s’adjuntarà l’ordre del dia i, si s’escau, la documentació pertinent.  

Es vol fer constar una antelació inferior per convocatòries extraordinàries 

 

5. Signatura 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. 

No podem procedir a la signatura ja que ens comuniquen que hi ha hagut un canvi de 
titularitat a l'associació Nuevos Pasos, cedint la titularitat de la Dolors Agulló a en David 
Seisdedos. S'acorda fer constar aquest canvi a la pròrroga del conveni i signar-lo totes les 
onegés membres de la Mesa. 

 

6.  Precs i preguntes 

La Sra. Laura Roger proposa la participació de’n Cesk Gasulla, professor de la formació a 
ongs, com a dinamitzador de la Mesa el 2018. La Sra. Elisabeth Oliveras suggereix una 
prèvia posada en comú per tal de saber què ens pot proposar i com ho gestionem 
nosaltres, treballant de manera conjunta la Mesa, Participació i Comunicació fent una 
prèvia posada en comú per tal de gestionar les xarxes (twitter i facebook) i encabint-lo al 
Pla de Comunicació per tal de destacar determinades notícies, no saturar-ne o que d’altres 
caiguin soterrades. 

 

No havent més temes a tractar, la reunió de Mesa es dóna per finalitzada quan són les 

21:00h. 


