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ACTA DE LA REUNIÓ DE  LA MESA DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
 
 

Data:   16 de setembre de 2015 
Hora d’inici :  19:30 h 
Hora fi: 21:15 h. 
Lloc:   CMIRD 
  
 
ASSISTEIXEN: 
 

Elisabet Oliveras Jorbà  Alcaldessa  
Domènec Creus Bonafont  ICV  
Ruth Álvarez    Fundació Quetzal 
Laura Roger    Ateneu del Món 
Purificación Carrazoni   Ateneu del Món 
Eva Buxadera    Acció Solidària del Vallès 
Teodoro Herruzo   Acció Solidària del Vallès 
Glòria Llorens    Cooperación y Ayuda 
Dolors Agulló    ONG Nuevos Pasos 
Leandro Casamitjana   Suport ajuntament 
Marta Fernández   Secretària de Mesa 
  
 
Excusen la seva absència la sra. Miriam Casarramona, la sra. Laura Clemente i el sr. Luis 
Alberto Gómez. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1. Presentació nova organització 

S’inicia la sessió amb la presentació de la nova regidora de Solidaritat, l’alcaldessa 
Elisabeth Oliveras, i dels nous membres polítics. 

En aquesta legislatura comptarem amb el sr. Domènec Creus en representació 
d’Iniciativa per Catalunya-Verds, la sra. Míriam Casarramona en representació de 
Convergència Democràtica de Catalunya i amb la sra. Elvira Cervantes Garolera, en 
representació del Partit Socialista de Catalunya. 

Donat que Ciutadans no han nomenat representant, s’acorda que la secretària de Mesa 
faci arribar les convocatòries i actes al portaveu del grup municipal, el sr. David Sánchez 
Mancebo. 

Per part de l’Ateneu del Món, la sra. Laura Clemente deixarà de formar part de la Mesa 
de Cooperació a partir d’ara i en substitució vindrà la Purificación Carrazoni. 

 

2. Valoració de la Festa Major 2015 

La valoració de conjunt és positiva i hi va haver una bona participació de la ciutadania a 
les activitats en què van estar presents les oenagés. 

Exposició “20 anys de cooperació a SQV”: el sr. Teo Herruzo comenta que l’espai era 
petit i feia calor. Els membres de la Mesa pregunten pel nombre de visitants que va tenir 
l’exposició i el sr. Leandro Casamitjana explica que durant la inauguració hi van passar 
una cinquantena de persones i els dies posteriors, durant la Festa Major, l’exposició va 
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rebre 83 visites. Des de la Mesa es considera que s’hauria de potenciar més la casa Vila-
Puig. 

Pregó de Festa Major: l’únic punt negatiu va ser la sonorització, ja que des d’alguns punts 
de la plaça de la Vila no se sentia bé. 

Butifarrada: va tenir gran èxit de participació. La sra. Elisabeth Oliveras comenta que 
l’ajuntament, davant la gran afluència de públic, està contemplant la possibilitat de canviar 
l’ubicació de les parades per motius de seguretat. 

 

3. Crisi de persones refugiades 

La sra. Elisabeth Oliveras explica als assistents que davant la greu situació que s’està 
produint amb les persones que fugen de la guerra a Síria, 26 persones del municipi ja 
s’han posat en contacte amb l’Ajuntament per oferir la seva ajuda. 

L’Ajuntament ha reaccionat ràpid i ha fet un registre de persones acollidores, a la vegada 
que ha escrit una carta dirigida al ministre d’afers exteriors, denunciant l’immovilisme dels 
estats europeus. A més, la junta de portaveus ha acordat portar a Ple una moció de 
suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes a la Mediterrània. Aquesta 
moció va ser consensuada entre el Fons Català de Cooperació, la Federació de Municipis 
i organitzacions d’ajuda humanitària. Paral·lelament, s’ha creat un grup de treball entre 
ajuntament i societat civil que servirà per planificar i organitzar la recepció i 
acompanyament de persones refugiades, un cop s’hagi aprovat al Ple. 

Per altra banda, la sra. Elisabeth Oliveras ha estat al Consell Comarcal, a una reunió 
d’alcaldes, on s’ha aprovat la moció de la Federació de Municipis i ja s’han donat les 
primeres indicacions i consells. Entre d’altres, han demanat que els ajuntaments tinguin 
en compte que es tractarà d’acollides de nuclis familiars amplis i de molt llarga durada, i 
que s’hauran de fer acompanyaments lingüístics, psicològics i educatius, a més de 
procurar-los habitatge, aliments i roba. A més, s’haurà d’explicar bé a la ciutadania què 
representarà el fet de rebre persones refugiades al municipi i s’hauran de desenvolupar 
accions de sensibilització. El Consell Comarcal recomana als ajuntaments que realitzin 
les acollides que realment puguin assumir amb totes les garanties i informa que farà 
d’assessor als municipis. D’acord amb les recomanacions del Consell, l’ajuntament 
destinarà una partida específica per la crisi de persones refugiades. 

Vistos els problemes que les persones refugiades s’estan trobant en el camí de fugida, el 
Consell Comarcal recomana donar suport en ruta, a través d’aquelles organitzacions que 
estan treballant sobre el terreny, com són ACNUR, Metges sense Fronteres i Creu Roja. 
Atenent a aquesta petició, la Mesa de Solidaritat i Cooperació acorda destinar a 
Creu Roja els 3.539,90 euros que queden a la reserva d’emergències i elevar la 
proposta a la Junta de Govern Local. 

Ateneu del Món ha decidit destinar a la mateixa causa 1.500 euros recollits per Festa 
Major. 

La sra. Laura Roger proposa escriure una carta de denúncia i fer-la arribar a altes 
instàncies del govern espanyol i de la Unió Europea. Es decideix que s’adaptarà la carta 
que l’ajuntament va fer arribar al ministre Margallo. 

 

4. Pla de sensibilització: planificació de la Setmana Solidària i calendari de 
properes activitats 

La Setmana Solidària d’enguany serà del 16 al 22 de novembre i portarà per lema:  El 
camí per la pau. “No hi ha camí per la pau, la pau és el camí”.  
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De moment, s’estableix la següent proposta d’activitats per la Setmana Solidària: 

 

SETMANA SOLIDÀRIA: "EL CAMÍ PER LA PAU" 
       

DIA HORARI ACTIVITAT LLOC PÚBLIC ENTITAT TASQUES 
10  novembre 
al 4 
desembre 

9 a 14h i 
17:30 a 22h 

Exposició: "20 anys de cooperació 
a SQV" Can Feliu tothom 

Mesa de Cooperació 
El muntatge i desmuntatge anirà 
a càrrec del servei de cooperació 

Dilluns 16 A concretar Gravació Programa de ràdio ràdio tothom 
Mesa de Cooperació 

Dirirgeix el programa la Laura 
Roger i hi passen les oenagés de 
la Mesa: establir torns 

Dimarts 17 A concretar 
Presentació Setmana Solidària 
Taula Rodona: “Dones 
constructores de pau” 

Can Feliu tothom Mesa de Cooperació 

les oenagés buscaran 4-5 
dones activitstes de pau de 
diferents llocs del món. S’ha 
demanat la participació també 
de l’Institut dels Drets Humans 

Dimecres 18 19h Xerrada: la pau s’aprèn a casa Can Feliu tothom Nuevos Pasos Confirmar ponent 

Dijous 19 19h Emissió del Som solidaris  radio  tothom  Ateneu del Mon   
Dijous 19 o 
divendres 20 

a concretar Presentació vídeo 20 anys de 
cooperació 

La Patronal o 
Can Feliu 

tothom 

Mesa de Cooperació 
Passi video + actuació musical a 
concretar + pica pica 

16, 17, 18 i 
19 

9-10:30 i 
11-12:30 Tallers a escoles: 

      

  
    Taller  sobre la pau (a concretar) escoles infants sisè  
    Tasta'm i coneix el comerç just escoles infants sisè Fundació 3r Mon Mataró 
    Taller de percussió Malinke de 

l'Àfrica de l'oest" escoles infants sisè Inuwali ki Fany 

Des del servei de cooperació 
s’organitzaran el tallers amb les 
escoles 

Divendres 20 matí 
Lectura del Manifest 

escoles i institut infants i joves Institut  Buscar informació i recursos 
sobre la crisi de refugiats. 

Diumenge 22 matí Exposició: “Ser refugiat. 
Compartint vivències” 

Parc Morisques Infants/joves Catalunya amb ACNUR 
A confirmar 

diumenge 22 11 a 14 
Mercat solidari 

Parc Morisques tothom Mesa de cooperació  S’ha d’organitzar la campanya 
prèvia de recollida. 
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Es proposa que la propera reunió sigui una sessió de treball per acabar de tancar el programa. 

En aquesta reunió, les oenagés hauran de portar la informació que hagin trobat sobre el conflicte a Síria i que pugui servir als alumnes de 
l’institut per fer el maifest, així com les propostes de dones activistes de pau, que puguin venir a la taula rodona del dimarts 17 de novembre. 

 

Les properes activitats del Pla de sensibilització són les següents:   

 

DIA HORARI ACTIVITAT LLOC PÚBLIC ENTITAT TASQUES 

Octubre (a 
concretar) A concretar Xerrada sobre responsabilitat 

social i presentació del llibret digital Can Barra empresaris Mesa de Cooperació i 
Nuevos Pasos 

Nuevos Pasos parlarà amb la 
ponent i el servei de cooperació 
amb Promoció Econòmica 

1 d’octubre 18h 
Som bona gent, som gent de pau. 
Animació dins la setmana de la 
gent gran. 

Casal d’avis Gent gran 
Nuevos Pasos  

14 d’octubre 20h Concert cantautor argentí “Rolo” Per confirmar tothom Ateneu del Món 
Ateneu del Món ha de fer 
arribar la fitxa de l’activitat al 
servei 

24 octubre A concretar 
Cap de setmana de la foscor 

A concretar tothom Acció Solidària Vallès, 
Ateneu del Món i 
Cooperación y ayuda 

Manca confirmar activitat i fer 
arribar al servei de cooperació la 
fitxa 

12 de 
desembre 

21:30h Concert de Nadal La Patronal  tothom  Ateneu del Mon  
 

 

 

La sra. Elisabeth Oliveras comenta que el 22 d’octubre hi ha una Jornada de Polígons Industrials al Barcelona Moda Centre i com a 
convidada a l’acte pot donar a conèixer el llibret digital. 
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5. Formació per a oenagés 

El sr. Leandro Casamitjana explica als assistens que la proposta formativa d’aquest any 
serà dues sessions sobre l’Economia del Bé Comú, amb l’Associació Catalana per al 
foment de l’economia del Bé Comú. 

Enguany, la formació va destinada a oenagés però també s’obrirà a la ciutadania, atenent 
a la proposta formulada per la sra. Pepa López. 

La Mesa acorda proposar als organitzadors del curs els dies 27 d’octubre i 3 de 
novembre, de 19 a 21h, al Centre Cívic Can Feliu. 

Un cop confirmades les dates pels ponents, la formació es publicarà a l’Informem i es 
demanarà inscripció prèvia enviant un correu a 
cooperaciosolidarita@santquirzevalles.cat, amb les dades de contacte de la persona o 
persones interessades. A més, a la notícia hi constarà que les places són limitades. 

 

6. Calendari de reunions tercer trimestre 

• 7 d’octubre, 19:30 a 21h, Centre Municipal d’Informació i Recursos per a Dones 
(CMIRD): sessió de treball per tancar programa setmana solidària. 

• 11 de novembre, 19:30 a 21h, CMIRD: reunió de Mesa per fer una última revisió 
de la setmana solidària, proposta Bases de subvencions per 20016 i escollir temàtica de 
treball per al Pla de sensibilització de 2016. 

• 16 de desembre, 19:30 a 21h, amb sopar de Nadal final: reunió de Mesa per fer la 
valoració de la setmana solidària i activitats 2015 i començar a configurar el Pla de 
sensibilització per 2016. 

 

7. Precs i preguntes 

La sra. Laura Roger explica a la Mesa que hi ha un projecte liderat per l’ajuntament de 
Sant Boi de Llobregat, que integra diversos municipis catalans i que es diu “Ciutats 
defensores”. Cada any s’escull un tema concret i s’organitzen activitats entre l’1 i el 10 
d’octubre entorn a aquell tema. Enguany és “Ciutats Defensores de Drets Humans”. 

Hi ha una proposta perquè l’ajuntament de Sant Quirze s’adhereixi al projecte l’any 2016 
però de moment, els organitzadors han proposat que el municipi aculli unes xerrades de 
la Yolanda Oquelí, activista guatemalteca defensora del dret a la terra. 

La proposta concreta és que Ateneu del Món es faci càrrec d’anar a buscar i retornar 
aquesta persona a l’hotel i que l’ajuntament organitzi una xerrada el dia 1 d’octubre a la 
tarda, dirigida a la ciutadania i una específica per l’insititut Salas i Xandri, el dia 2 
d’octubre al matí. 

 

No havent més temes a tractar, la reunió es dóna per finalitzada quan són les 21:15h. 

 

 
Mesa de Cooperació 


