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ACTA DE LA SESSIÓ DE TREBALL 
 
 

Data:   6 d’octubre de 2015 
Hora d’inici :  19:30 h 
Hora fi: 20:45 h. 
Lloc:   CMIRD 
  
 
ASSISTEIXEN: 
 

Domènec Creus Bonafont  ICV  
Ruth Álvarez    Fundació Quetzal 
Laura Roger    Ateneu del Món 
Purificación Carrazoni   Ateneu del Món 
Teodoro Herruzo   Acció Solidària del Vallès 
David Fernández   Cooperación y Ayuda 
Dolors Agulló    ONG Nuevos Pasos 
Leandro Casamitjana   Suport ajuntament 
Marta Fernández   Secretària de Mesa 
  
 
Excusen la seva absència la sra. Elisabeth Oliveras, la sra. Miriam Casarramona, el sr. 
David Sanchez i el sr. Luis Alberto Gómez. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
La secretària de Mesa informa als assistents que està obert el període per sol·licitar la 
subvenció per entitats i associacions municipals i que en el cas de les entitats solidàries 
hi ha reservats 750 euros.  
Lliura als assistents el document  de les Bases particulars que especifica el barem de 
puntuacions per a entitats solidàries. 
Tota la informació i el formulari de sol·licitud es poden trobar a: 
https://seu.santquirzevalles.cat/DetallTramits/_XiOTuxJ_odM-
lY5g4Yif7fhn2ls9qxqkTkHTHrjJzcw 
 
 

1. Coordinació i planificació de la Setmana Solidària 

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”. 

S’efectua una revisió de les activitats previstes i s’acorda: 

 

a) Ràdio: la gravació serà el dimarts 17 de novembre i s’emetrà el dimecres 18 de 
novembre. La sra. Laura Roger establirà torns amb les oenagés per a la gravació. 

 

b) Taula Rodona: “Dones constructores de pau”: només tenim confirmat que 
vindrà una persona de l’Institut dels Drets Humans. Falta trobar tres o quatre 
dones activistes.  
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c) Cinefòrum sobre pau: atès que el 18 de novembre el departament d’Educació de 
la Diputació fa una xerrada de tres hores a les mares i pares de les escoles i no 
poden canviar el dia, es veu convenient anul·lar la xerrada dirigda a Ampes “La 
pau s’aprèn a casa” que havia proposat la sra. Dolors Agulló i convertir-la en una 
xerrada sobre educació en valors per al mes de gener. A canvi, el servei de 
Cooperació i la sra. Dolors Agulló estan buscant una alternativa, que passaria per 
fer un cinefòrum sobre pau, però per al 19 de novembre, per tal de no solapar 
activitats. 

 

d) Presentació 20 anys de cooperació: finalment es farà el divendres 20 de 
novembre, al Casal d’avis i es projectarà el video d’entrevistes a les oenagés que 
s’ha gravat.  

Des del servei de cooperació s’ha pensat acompanyar l’activitat amb “Arpa i pau”, un 
espectacle musical, en el qual la Berta Puigdemasa toca l’arpa i el Roger Pera recita 
poemes de pau. Tanmateix, l’entitat organitzadora de l’espectacle ha comunicat que 
per qüestions professionals, ja no poden comptar amb el Roger Pera i que estan 
buscant qui el substitueixi. En funció de la persona que trobin i del preu que quedi, el 
servei valorarà contractar l’espectacle, que lliga amb el tema de treball de la setmana 
solidària, o bé, en el cas que resulti massa car, es demanarà a la Bella Quirze Band la 
seva col·laboració. La sra. Laura Roger fa una proposta alternativa amb una 
violoncelista del municipi.   

A més del video i l’activitat musical, hi haurà un pica pica d’algun restaurador del 
municipi i posarem tast gratuït del Cafè Sant Quirze. D’aquesta manera estarem 
promovent el producte de proximitat i el comerç just.  

 

e) Tallers a les escoles: des del servei de cooperació s’estan organitzant tres tallers 
diferents amb les escoles del municipi. Al quadre de sota s’especifiquen els tallers 
i les escoles on s’han ofertat. De les tres entitats que oferten tallers, és el primer 
cop que treballem amb l’associació Irènia. La secretària de Mesa enviarà a les 
oenagés la informació de tots els tallers que oferta aquesta entitat, per si fos 
interessant desenvolupar-ne algun l’any vinent.  

 

f) Manifest: les oenagés buscaran material de treball sobre l’accés als recursos per 
facilitar a l’institut, de cara a l’elaboració del Manifest i el faran arribar per mail a la 
secretària de Mesa. 

 

g) Campanya recollida: l’Ajuntament enviarà una circular com la de l’any passat a 
les escoles perquè la traslladin a les famílies i la campanya de recollida serà del 5 
al 18 de novembre. L’Ajuntament també portarà als diferents punts de recollida 
una caixa de plàstic, amb un vinil que porti la imatge de la campanya. La 
secretària de Mesa informa que de 8 caixes de plàstic que es van comprar l’any 
passat, només queden tres. Des de la Regidoria se’n tornaran a comprar però 
atès que han de servir per cada any, tothom haurà d’anar amb cura que no es 
perdin. 

Durant la Campanya de recollida, cada ONG facilitarà caixes de cartró a l’escola que 
tingui adjudicada i anirà a recollir joguines, en cas que l’escola es quedi sense espai 
per guardar-les. Entre els dies 19 i 20 de novembre, les persones de contacte de cada 
ONG, previ acord amb l’escola, aniran a recollir tot el material de joguines de l’escola i 
faran un primer filtratge. 
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- Escola Taula Rodona: 93 721 99 36. Recull Paquita, de Fundació Quetzal 

- Escola Purificació Salas: 93 721 30 17. Recull Pepa, d’Acció Solidària del Vallès  

- Escola Onze de Setembre: 93 721 66 02. Recull Glòria, de Cooperación y Ayuda.  

- Escola Lola Anglada: 93 721 26 77. Recull Luis, de Sant Quirze pels Infants 

- Escola Pilarín Bayés: 93 784 23 84. Recull Josuè, de Nuevos Pasos  

- Escola El Turonet: 93 721 30 18. Recull Puri, d’Ateneu del Món 

Queda pendent confirmar a les oenagés les persones de contacte de cada escola. 

 

 

Així mateix, des de Cooperació es facilitarà a les escoles la persona de contacte de 
l’ONG adjudicada. 

- Escola Bressol El Patufet: recull ajuntament 

- Kids&Us School of English: es proposarà la participació; si participen, ho portaran al 
CMIRD 

- Escola Bressol Picarol Blau: es proposarà la participació; si participen, ho portaran al 
CMIRD 

- Llar d’Infants la Marieta: es proposarà la participació; si participen, ho portaran al 
CMIRD 

- Biblioteca Municipal: recull ajuntament 

- Escola d’Adults l’Olivera: recull ajuntament 

- Centre Municipal d’Informació i Recursos per a Dones: recull ajuntament 

 

h) Mercat solidari: les oenagés quedaran a les 10h al parc de les Morisques. Queda 
pendent acordar a què es destinaran els diners que es recullin i què es farà en cas 
de pluja. 

El mateix dia del mercat solidari es vol portar una exposició de Catalunya amb Acnur 
sobre la crisi de refugiats/des, que està subvencionada per la Diputació. El servei de 
cooperació ho ha demanat però encara no té confirmació de l’entitat. 

L’ajuntament preguntarà a l’institut si el diumenge poden anar alguns alumnes a fer la 
lectura del manifest al Parc de les Morisques. 

 

i) Difusió Setmana Solidària:  

Programa: es faran 3.000 flyers amb la programació; quan estiguin dissenyats, la 
secretària de Mesa ho enviarà per mail, perquè la Mesa doni l’ok. 

Mercat solidari: es col·locaran les dues pancartes que tenim, amb la mateixa imatge de la 
campanya.  

A més dels flyers, la informació estarà disponible a la web municipal, a les xarxes socials, 
a les webs de les ONG i mitjançant correu electrònic entre els contactes de les ONG. 

 

 



 

 

 4 

 

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 

Dimarts 17 18h 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 19:30h 
Presentació Setmana Solidària 
Taula Rodona: “Dones 
constructores de pau” 

Can Feliu tothom Mesa de Cooperació 

Només tenim confirmada la 
participació de l’Institut dels 
Drets Humans. Falta trobar 
dones activistes de pau 

Dimecres 18 19h Emissió del Som solidaris radio tothom Ateneu del Mon   

Dijous 19 19:30h Cinefòrum sobre pau Can Feliu tothom  Mesa de Cooperació 
Falta trobar pel·lícula. Dolors 
Agulló i la secretària de Mesa 
estan en contacte amb Unicef 

divendres 20 a concretar Presentació vídeo 20 anys de 
cooperació 

Casal d’avis 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  “un viatge no triat” Taula Rodona i 
Pilarin Bayés infants sisè Irènia, jocs de pau 

    Tasta'm i coneix el comerç just Purificació Salas 
i Lola Anglada 

infants sisè Fundació 3r Mon Mataró 

    Taller de percussió Malinke de 
l'Àfrica de l'oest" 

Turonet i Onze 
de Setembre infants sisè Inuwali ki Fany 

Des del servei de cooperació 
s’estan organitzant els tallers 
amb les escoles 

Divendres 20 matí Lectura del Manifest escoles i institut infants i joves Institut 
 ONGs buscaran 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  Les oenagés quedaran a les 10h 
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2. Precs i preguntes 

• La sra. Laura Roger informa que el 14 d’octubre, a les 21:30h hi haurà un cafè 
concert gratuït al Bar de la Masia de Can Feliu, de la mà del cantautor argentí Rolo. 

El sr. Leandro Casamitjana informa que ja s’han col·locat cartells a les dependències 
municipals. 

• La sra. Laura Roger pregunta a la secretària de Mesa si ja s’han preparat els 
escrits de denúncia respecte la crisi de refugiats, que a la reunió de Mesa del setembre 
es va acordar que es farien. La secretària de Mesa explica que no en té coneixement i 
que farà la consulta. 

• La sra. Laura Roger informa als assistents que l’Ajuntament ha convocat per una 
reunió dijous 8 d’octubre, a les persones que es van inscriure al registre per ajudar als 
refugiats , amb l’objectiu d’informar sobre la situació actual. La reunió serà a les 20:30h al 
CMIRD. 

• La secretària de Mesa comunica que l’ajuntament ja ha aprovat les subvencions 
de cooperació de 2015. 

• La secretària de Mesa recorda a les oenagés que el termini per justificar les 
subvencions a projectes de cooperació que es van atorgar el 2014, finalitza el 31 de 
desembre de 2015. En canvi, les subvencions a activitats de sensibilització de 2015, al 
ser anuals, s’han de justificar abans del 28 de febrer de 2016. 

• Es manté la proposta de fer una reunió de Mesa el dia 11 de novembre per tractar 
els següents temes: última revisió de la setmana solidària, proposta Bases de 
subvencions per 2016 i escollir temàtica de treball per al Pla de sensibilització de 2016. 

 

 

No havent més temes a tractar, la reunió es dóna per finalitzada quan són les 20:45h. 

 

 
Mesa de Cooperació 


