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ACTA DE LA SESSIÓ DE TREBALL 
 
 

Data:   11 de març de 2015 
Hora d’inici :  19:30 h 
Hora fi: 21:10 h. 
Lloc:   CMIRD 
 
 
ASSISTEIXEN: 
 

Sílvia Peralta Valdívia  Regidora de Cooperació 
David Fernández   Cooperación y Ayuda 
Dolors Agulló    ONG Nuevos Pasos 
Laura Clemente   Ateneu del Món 
Teodoro Herruzo   Acció Solidària del Vallès 
Pepa López    Acció Solidària del Vallès 
Ruth Álvarez    Fundació Quetzal 
Marta Fernández   Secretària de Mesa 
 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1. Signatura del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès i entitats locals de cooperació per l’execució anual del Pla municipal de 
sensibilització. 

La regidora de Cooperació Sílvia Peralta i els presidents i presidentes assistens procedeixen 
a la signatura del Conveni. 
 

2. Planificació i coordinació activitats del Pla municipal de sensibilització; 
mesos de març, abril i maig. 

L’exposició Centre de formació Karogen Assk està al Cap Sant Quirze fins el 12 d’abril i 
després anirà a la Biblioteca, fins el 20 de maig. 

 
MARÇ 
24 de març, 19h. Cinefòrum amb el documental Uchungu na tumaini, crònica del dolor i 
l’esperança. A Can Feliu. 
Dins la programació del Dia Internacional de les Dones 
Documental rodat per Josep Ramon Jiménez, de la Lliga dels Drets dels Pobles, que 
reflecteix la violència que pateixen dones i infants al Congo, però també la seva lluita per tirar 
endavant. 
 
27 de març,  22h. Cap de setmana de la llum: Black & White party. A Can Barra 
La sra. Laura Clemente mostra el cartell que han fet.  
La secretària de Mesa informa que l’aforament del Celler és de 149 persones i que s’haurà 
de controlar. Així mateix, facilitarà a la sra. Pepa López, com a responsable de l’activitat, el 
pla d’emergències, una farmaciola i targes identificatives per les persones organitzadores. 
Explica que l’encarregada d’obrir i tancar el celler, de posar i treure l’alarma i de manipular 
l’equip de so serà la Laura Cubero, servei que serà contractat per l’Ajuntament. 
 
ABRIL   
1 al 30 d’abril. 6è Concurs literari de contes solidaris i poesia.  
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La secretària de Mesa explica que ja estan penjats els cartells a les dependències municipals 
i s’han enviat a les escoles, juntament amb un correu on es demana que les escoles 
participants es posin en contacte amb Cooperació. 
La professora d’un taller d’escriptura que s’està realitzant al CMIRD ha animat a les alumnes 
a participar-hi. 
 
19 d’abril, 18h. Obra de teatre musical: Tots s’enamoren, a La Patronal 
Si hi ha d’haver assajos previs, s’haurà de demanar amb antelació suficient, atesa l’alta 
ocupació de la Patronal. Faltarà el cartell. 
 
24 d’abril, 21h. Sopar benèfic de Sant Quirze pels Infants, a Can Ferran 
Faltarà la fitxa i el cartell. 
 
26 d’abril, a les 11h. Mercat Vintage, al Parc de les Morisques 
La secretària de Mesa demana a les entitats coorganitzadores fer una reunió específica per 
coordinar aquesta activitat. 
 
29 d’abril, 19h. Taller de camps de solidaritat a l’estiu, a Can Feliu 
La primera part del taller estarà dinamitzada per en Daniel Monras, Pla d’ocupació de 
joventut, amb la idea que expliqui com s’organitzen estades d’aquest tipus a l’estranger i 
com és l’experiència de les persones que fan camps de treball i/o solidaritat.  
La segona part del taller estarà dinamitzada per la Noelia, que explicarà el projecte de 
camps que Nuevos Pasos ha preparat per aquest estiu, amb l’objectiu que del taller en 
surtin joves interessats/des en crear un grup per anar a fer el camp de treball a Bolívia.  
Es demanarà a Joventut que faci el cartell. 
 
MAIG 
4 de maig al 5 de juny, 4t Concurs de cartells Festa Cubana  
Faltaran les Bases del concurs 
  
La Festa Africana queda anul·lada 
 
L’obra de teatre: Aquí no paga ni Déu, canvia de data. Serà el 27 de juny, a les 18h. 
 
27 de maig, 18h. Taller de cuina de comerç just amb aroma de cafè, Dins la Campanya 
“Estic boníssim/a” del Canya Jove. A Can Feliu 
Ja està organitzat amb Canya Jove 
 
28 de maig, a les 19h. Xerrada sobre comerç just i banca ètica, a Can Feliu 
No hi ha res concretat; s’accepten propostes. 
  
29 de maig, 18h. Botifarrada solidària, al parc de les Morisques   
Faltarà la fitxa  
   
31 de maig, 11h. Festa del Comerç Just i la Banca Ètica, al Parc de les Morisques 
Ens emplacem a portar propostes concretes a la reunió del mes d’abril 

 
 

3. Planificació i coordinació activitats dels 20 anys  de la cooperació al 
municipi 

Exposició: Serà sobre els projectes finançats per l’ajuntament durant aquests 20 anys i 
es dirà “20 anys de projectes de cooperació a Sant Quirze”. Cada oenagé escollirà 4 o 5 
fotografies dels seus projectes més rellevants, que hagi finançat l’Ajuntament; si alguna 
oenagé en té prou amb menys fotografies, podrà cedir “l’espai” a una altra que en vulgui 
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posar més. Les fotografies portaran un peu de foto amb la següent informació: data d’inici 
i final, nom del projecte, lloc, objectiu i nom de l’entitat. S’acorda no posar-hi el cost 
econòmic.  

Acció Solidària del Vallès cedirà els marcs que té, per muntar aquesta exposició. 

Com que a les fotos hi sortiran el projectes més rellevants, el sr. Teo Herruzo proposa fer 
un roll-up amb informació de tots els projectes finançats en aquests 20 anys, on hi surti el 
nom del projecte, l’entitat i l’any d’execució. 

 

Llibret: per tal de donar a conèixer millor les ONGs de la Mesa, es farà un llibret digital 
on s’expliqui qui són, la seva filosofia i què fan. Aquest llibret digital es podrà enviar a 
empreses del municipi però se n’extreurà un resum en forma de tríptic, en suport paper, 
per poder distribuir al municipi i durant les activitats de sensibilització que es 
desenvolupin al llarg de l’any. 

La sra. Dolors Agulló facilitarà un model de fitxa a la secretària de Mesa perquè reenvii a 
tothom. Les oenagés faran propostes per millorar el model i servirà de base pel llibret. 

 

Terminis: a la reunió del mes de maig les entitats  han de tenir fetes les fitxes i 
escollides les 4 o 5 fotografies per l’exposició. El servei de Cooperació ha de tenir 
recopilada la informació dels projectes finançats en els 20 anys. 

El mes de juny s’haurà de muntar i tancar tot, per presentar-ho a la Festa major. 

 

Video: La periodista contractada per fer el video proposarà les preguntes o temes a 
tractar i les oenagés donaran el vist-i-plau. Els dies de gravació de les entrevistes i 
activitats seran els següents: 

24 d’abril: entrevista a Sant Quirze pels Infants durant el sopar benèfic. 

26 d’abril: entrevistes a Acció Solidària Vallès i a Cooperación y Ayuda durant el Mercat 
Vintage. 

29 d’abril: entrevista a Nuevos Pasos, durant el taller de camps. 

29 de maig: entrevista a Fundació Quetzal, durant la Botifarrada solidària. 

31 de maig: gravació de la Festa del Comerç Just i de totes les oenagés juntes. 

4 de juliol: entrevistes a Ateneu del Món i a algun exmembre de Sant Quirze Solidari, com 
a entitat fundadora. 

El video muntat es presentarà durant la setmana solidària. 

 

4. Curs formatiu 2015 

La sra. Pepa López proposa un curs sobre economia del bé comú. 

Es proposen les següents sessions: 6 i 13 d’octubre. La secretària confirmarà quan s’hagi 
posat en contacte amb els formadors. 

 

5. Precs i preguntes 

La propera reunió de Mesa serà en sessió de treball el dimecres 22 d’abril, a les 19:30h 
per coordinar la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica. Les entitats portaran propostes 
concretes.  
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La següent reunió, prevista com a sessió de treball pel dia 20 de maig, a les 19:30h, serà 
per tancar el tema de l’exposició i del llibret, així com per acabar de tancar la coordinació 
interna per la Festa del Comerç Just. 

 

No havent més temes a tractar, la reunió de Mesa es dóna per finalitzada quan són les 
21:10h. 

 

 

 

 
Mesa de Cooperació 


