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ACTA DE LA REUNIÓ DE  LA MESA DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
 
 

Data:   11 de novembre de 2015 
Hora d’inici :  19:00 h 
Hora fi: 20:30 h. 
Lloc:   CMIRD 
  
 
ASSISTEIXEN: 
 

Elisabet Oliveras Jorbà  Alcaldessa  
Domènec Creus Bonafont  ICV  
Elvira Cervantes Garolera  PSC 
Míriam Casaramona Massana CIU 
Ruth Álvarez    Fundació  Benèfica Quetzal 
Paquita Pérez    Fundació  Benèfica 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 
Luis Alberto Gómez   Sant Quirze pels Infants 
Leandro Casamitjana   Suport ajuntament 
Marta Fernández   Secretària de Mesa 
  
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1. Revisió de les Bases particulars reguladores per a la concessió d’ajuts a 
projectes de cooperació al desenvolupament i per campanyes de 
sensibilització promoguts per ONG i entitats solidàries de la Mesa de 
Solidaritat i Cooperació, any 2015. 

La secretària de Mesa explica a les persones assistents que les previsions de l’ajut 
humanitari d’emergència tindran una partida específica als pressupostos del 2016, per tal 
de facilitar la concessió directa, en tot cas, mantenint el mateix percentatge sobre el 
pressupost municipal que fins a la data. 

En el cas de les subvencions per activitats de sensibilització, fins el moment n’hi ha dues: 
una que depèn de les Bases particulars reguladores de cooperació i una que depèn de 
les Bases partculars reguladores de participació. La proposta és traspassar la partida de 
sensibilització a la de participació i fer-ne una única subvenció, dirigida a finançar les 
activitats al municipi de les oenagés de la Mesa.  

D’acord amb ambdues propostes, els articles 10 i 11 quedarien eliminats de les presents 
Bases. 

Respecte a la resta de propostes de modificació de les Bases, aportades per la comissió 
tècnica de l’ajuntament i per la sra. Dolors Agulló, seran incorporades al document i 
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enviades a tots els membres de la Mesa, per tal que puguin fer-ne la revisió i aportacions 
abans del 16 de desembre de 2015, data en que tindrà lloc l’útima reunió de Mesa de 
l’any. 

 

2. Coordinació activitats Setmana Solidària i activitats mes de desembre 

La secretària de Mesa reparteix els dítptics de la setmana solidària, que obtenen una 
bona valoració dels assistents. 

En la revisió de les activitats, la sra. Laura Roger comenta que ha parlat amb la sra. Nelly 
Palacios, una ponent de la Taula Rodona del 17 de novembre i que podria ser que no 
pugui assistir. La secretària de Mesa informa que el sr. Tono Alvareda ha comunicat la 
seva impossibilitat d’assistir a la Taula Rodona com a moderador i la Mesa proposa al sr. 
Luis Alberto Gómez, per a complir aquesta funció el 17 de novembre. 

Respecte a la gravació del Som solidaris per al 17 de novembre, s’estableixen els 
següents torns i intervencions: 

18:15h Glòria Llorens, Luis Alberto Gómez i Teodoro Herruzo. 

18:30h Sílvia López, Dolors Agulló i una persona de l’Ateneu del Món. 

Revisant la xerrada-debat sobre la guerra de Síria, la sra. Eva Buxadera informa que hi 
ha un reportatge de l’InfoK que explica el conflicte de Síria, des d’un enfocament per 
infants, a partir de 3r curs de primària. 

Per l’activitat del 20 de novembre es proposa fer una invitació des d’alcaldia per a tothom 
que ha col·laborat en la cooperació en aquests vint anys. 

Per l’exposició d’Acnur de diumenge, la secretària de Mesa trasllada la petició del Comitè 
Català d’Acnur per comptar amb voluntaris per al muntatge i desmuntatge. 

Sobre la campanya de recollida de joguines, totes les oenagés ja s’han posat en contacte 
amb les escoles i han facilitat caixes en els casos en què feien falta. 

Les joguines que sobrin del mercat del diumenge, es vendran a la Marató de TV3 del 13 
de desembre. S’haurà de demanar a la Brigada que les recullin i tornin a portar a la 
Marató. Les oenagés que confirmen la seva participació a la Marató de TV3 amb la venda 
de joguines són Ateneu del Món, Fundació Quetzal i Cooperación y Ayuda. 

 

3. Pla de sensibilització 2016: tema de treball i primeres propostes  

La Mesa decideix que el tema de treball per al 2016 siguin les persones refugiades. 

Les oenagés enviaran a la secretària de Mesa propostes d’activitats per al 2016, abans 
de la propera reunió, per posar-les en comú el 16 de desembre. 

 

4. El paper de la Mesa a la crisi de persones refugiades 

El sr. Teo Herruzo explica com ha anat la Campanya humanitària de recollida de roba. 
Explica que la demanda va sorgir d’una oenagé croata i d’un ajuntament grec, demanda 
que van recollir l’entitat Nous Catalans i una agrupació d’Ampes de Barcelona. Van 
demanar a la BAS (Barcelona Acció Solidària) que col·laborés amb la logística i com que 
ja no disposa dels vehicles de la caravana del Senegal, va aconseguir el suport d’una 
empresa de transports, amb dos tràilers. 

La gran repercussió que va tenir la crida va requerir d’un gran magatzem a Sant Adrià del 
Besòs, que va deixar Incasol. Tota la roba recollida es troba classificada i encaixada i fan 
falta voluntaris per dissabte al matí, per carregar els camions que sortiran dilluns, si 
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s’aconsegueixen els permisos per creuar fronteres. La roba que sobra s’està donant a 
Càritas. 

La secretària de Mesa explica que s’ha creat una plataforma ciutadana d’ajuda als 
refugiats al municipi, que està en coordinació amb l’ajuntament, a través de la sra. Marta 
Fernández. La plataforma ajudem els refugiats confecciona un Blog informatiu: 
https://santquirzeajudemelsrefugiats.wordpress.com/ i decideix fer una campanya de 
solidaritat tipus “Marató” per recaptar fons, amb la doble finalitat d’enviar diners a les 
entitats que estan treballant sobre el terreny i guardar-ne una part pel moment en què es 
produeixi l’acollida al municipi de Sant Quirze. 

La sra. Laura Roger està assistint a les reunions que fa aquesta plataforma i es proposa 
que la Mesa hi tingui una participació activa. D’aquesta manera, les entitats solidàries que 
es vulguin adherir a la Plataforma ho han de comunicar, per tal de ser incorporades a la 
llista de distribució dels correus de la campanya. 

 

4. Precs i preguntes 

La propera reunió serà dimecres 16 de desembre, a les 19:30h, al CMIRD, per:  

-  Consensuar les Bases particulars reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes de 
cooperació al desenvolupament i per campanyes de sensibilització promoguts per ONG i 
entitats solidàries de la Mesa de Solidaritat i Cooperació, any 2016. 

- Valorar la setmana solidària i les activitats del Pla de sensibilització del 2015. 

- Unificar propostes d’activitats per al per Pla de sensibilització del 2016.  

 

No havent més temes a tractar, la reunió es dóna per finalitzada quan són les 20:30h. 

 

 

 
Mesa de Cooperació 


