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ACTA DE LA REUNIÓ DE  LA MESA DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
 
 
Data:   17 de febrer de 2016 
Hora d’inici :  19:30 h 
Hora fi: 21:15 h. 
Lloc:   CMIRD 
 
 
ASSISTEIXEN: 
 
Elisabet Oliveras Jorbà  Alcaldessa  
Domènec Creus Bonafont  ICV  
Laura Roger    Ateneu del Món 
Purificación Carrazoni   Ateneu del Món 
Eva Buxadera    Acció Solidària del Vallès 
Pepa López    Acció Solidària del Vallès 
Dolors Agulló    ONG Nuevos Pasos 
Ruth Álvarez    Fundació Benèfica Quetzal  
Marta Fernández   Secretària de Mesa 
  
Excusen la seva absència la sra. Miriam Casaramona, la sra. Montserrat Raventós, la sra. 
Glòria Llorens i el sr. Luis Alberto Gómez. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1. Tancament i acord del Pla municipal de sensibilització, de l’any 2016. 
Es consensua el calendari d’activitats per al 2016, però atès que manquen algunes activitats 
per acabar de concretar, la Mesa acorda que el Pla municipal de sensibilització que s’annexi a 
la present acta incorporarà les concrecions que manquen. 
La Mesa de Solidaritat i Cooperació acorda per consens: 
Portar el Pla municipal de Sensibilització a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, 
per a la seva aprovació, com a annex al Conveni, que va ser aprovat el 3 de març de 
2015 per la Junta de Govern Local. 
 

2. Valoració activitats gener i febrer de 2016 
- Concert de corals pels refugiats, 31 de gener: el primer concert per recaptar fons pels 
refugiats va tenir molt bona acollida i La Patronal es va omplir el 100%. Amb una entrada a 3 
euros i la venda de polseres a 2€, es van recaptar uns 840 euros. 
- Jornada de Responsabilitat Social Corporativa, 4 de febrer: Les persones que hi van assistir 
coincideixen a dir que va resultar interessant establir un punt de trobada entre les entitats 
socials i les empreses del municipi i poder donar a conèixer els projectes de cooperació 
internacional, amb la presentació del llibret. 
Tanmateix, a les entitats solidàries no els va agradar la notícia publicada a la web municipal, 
atès que centrava tota l’atenció en l’intervenció de la responsable de RSC de Mango i 
pràcticament no s’explica el leitmotiv de la trobada. 
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- Xerrada Eduquem en valors, 9 de febrer: una trentena de persones van assistir a la xerrada i 
van tenir canguratge, que va oferir el servei d’Educació de l’Ajuntament. A les persones 
assistents se’ls va facilitar un qüestionari de valoració de l’activitat, amb posterioritat mitjançant 
correu electrònic. Les valoracions de la ponent i el contingut de la xerrada van ser molt 
positives, però van deixar palesa la necessitat d’oferir el canguratge en una sala que no sigui 
la del costat, per evitar interferències acústiques. 
 

3. Precs i preguntes: 
• La sra. Laura Roger explica als assistents que dins el cicle de concerts de solidaritat 
amb els refugiats, el 28 de febrer tindrà lloc el concert de jazz i soul, a les 18h, a La Patronal.  
• La sra. Pepa López explica als assistents que està en contacte amb un grup d’entitats 
de Terrassa, “La Trobada”, que tenen un projecte per persones en risc d’exclusió social. Es 
tracta del “Restaurant del Temps”, que ofereix un menú de 9 euros, de dilluns a divendres al 
migdia i destina una part a cobrir despeses i l’altra part a persones sense recursos. També 
volen iniciar càterings però els falta una cuina industrial i no tenen prou finançament.  
La sra. Pepa López proposa a les oenagés col·laborar amb ells fent difusió del projecte a les 
xarxes i destinar la recaptació d’alguna activitat de Mesa, com ara el mercat de joguines del 
novembre, a ajudar a finançar el projecte social. S’acorda tenir present la proposta quan 
s’organitzi la setmana solidària. 
• La secretària de la Mesa explica als assistents que a les Bases particulars reguladores 
per la concessió d’ajuts a projectes de cooperació que va aprovar la Mesa s’hi haurà 
d’incorporar de nou l’apartat de les emergències per tal que el procediment quedi regulat però 
que l’Ajuntament s’està mirant la manera d’incorporar-hi algun text que pugui facilitar i agilitzar 
el pagament de l’ajut en els casos d’emergències.  
• La sra. Dolors Agulló informa que Nuevos Pasos té dificultats per treure les factures 
originals dels països on treballa i demana si seria possible presentar un certificat que confirmi 
que totes les factures es corresponen al llistat de relació de factures presentat a la justificació. 
La secretària de la Mesa pren nota i respon que s’estudiarà amb el servei d’Intervenció de 
l’Ajuntament. 
 
No havent més temes a tractar, la reunió de Mesa es dóna per finalitzada quan són les 21:15h. 
 
 
 
 
Mesa de Cooperació 
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ANNEX I. ACTIVITATS PROGRAMADES PEL PLA MUNICIPAL DE SENSIBILITZACIÓ, 2016 
 
 

GENER      
Càpsules formatives “Teixint xarxes” 
De gener a març 
Institut 
 
Tarda musical de solidaritat amb els refugiats: 
concert corals 
31 de gener, 18h 
La Patronal 
 
FEBRER 
Jornada de RSC i pla de patrocinis 
4 de febrer, 15h 
Centre de desenvolupament econòmic 
 
Xerrada: “Eduquem en valors” 
9 de febrer, 19h 
Centre Cívic Can Feliu 
 
Tarda musical de solidaritat amb els refugiats: 
concert jazz i soul 
28 de febrer, 18h 
La Patronal 
 
FEBRER / MARÇ 
Exposició: “Centre de formació Karogen Assk”  
Biblioteca 
 
Exposició “El futur comença avui”  
Del 22 de febrer al 18 de març 
Programació del Dia Internacional de les Dones 
Can Barra 
   
MARÇ  
Projecció “La bicicleta verde” 
Programació del Dia Internacional de les Dones 
4 de març, 21h 
La Patronal  
 
Exposició “Euroafricans” i 
Conferència Gènere i desenvolupament rural 
10 de març, 19h 
Programació del Dia Internacional de les Dones 
CMIRD 
 
Exposició “Les dones palestines sota 
l’ocupació israeliana” i 
Xerrada “Dones palestines sota l’ocupació 
israeliana i activisme internacional” 
11 de març, 19h 
Programació del Dia Internacional de les Dones 
Centre Cívic Can Feliu 

Xerrada “El futur comença avui”, a càrrec de 
Lancy Dodem 
16 de març, 19h 
Programació del Dia Internacional de les Dones 
Can Barra  
 
MARÇ / ABRIL 
7è Concurs literari de contes solidaris 
Biblioteca 
 
ABRIL 
Exposició:“Centre de formació Karogen Assk” 
Centre Cívic Can Feliu 
 
Exposició de fotos de la Clínica de San Juan la 
Laguna (Guatemala) 
CMIRD 
 
Black & white party 
8 d’abril, 22h 
Can Barra 
 
Mercat vintage 
10 d’abril, 11h 
Parc de les Morisques 
 
Xerrada “Palestina Ara”, a càrrec de Juani 
Rishmawi, distinció honorífica Premi Dona Sant 
Quirze, en l’àmbit internacional 
13 d’abril, 19h 
Centre Cívic Can Feliu 
 
Xerrada: “Experiències dels cooperants a 
terreny” 
Data a determinar 
Centre Cívic Can Feliu 
 
Sopar benèfic 
15 d’abril, 21h 
Restaurant Can Ferran 
 
Taller de camps de solidaritat 
21 d’abril, 19h 
Centre Cívic Can Feliu 
 
R2 Rumba en solidaritat amb els refugiats 
Nit Jove 
29 d’abril, 22h 
A determinar 
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Lectura del Conte "Akiara visita la Terra de les 
flors igualment diferents" 
Programació L’Hora del conte 
29 d’abril, 18h 
Biblioteca     
 
Teatre “Condicia” 
30 d’abril, 21h i 1 de maig,18h 
La Patronal 
  
MAIG 
Exposició: “Centre de formació Karogen Assk” 
Centre Cívic Torre Julià 
 
Exposició de fotos de la Clínica de San Juan la 
Laguna (Guatemala) 
Biblioteca 
 
Exposició sobre comerç just 
Centre Cívic Can Feliu 
 
4 Tallers “No més fashion victims” 
Dins la Campanya “Estic boníssim/a tal com sóc” 
CMIRD 
 
Teatre “Amb les retallades sortirem totes 
escaldades” 
7 de maig, 19h 
La Patronal 
 
Taller: cuina de comerç just amb aroma de cafè 
Dins la Campanya “Estic boníssim/a tal com sóc” 
Data a determinar, 18h 
Centre Cívic Can Feliu 
 
Botifarrada solidària    
27 de maig, 18h 
Parc de les Morisques 
 
Som Comerç Just i Banca Ètica  
29 de maig, 11h 
Parc de les Morisques 
 
MAIG / JUNY 
5è Concurs de cartells Festa Cubana  
Centre Cívic Can Feliu 
  
Tardes musicals de solidaritat amb els 
refugiats: concerts de rock  
Dates i lloc a determinar 
  
JUNY    
Exposició: “Centre de formació Karogen Assk” 
CMIRD 
 

Exposició de fotos de la Clínica de San Juan la 
Laguna (Guatemala) 
Centre Cívic Can Feliu 
 
 
JULIOL     
21a Festa Cubana 
2 de juliol, 20h  
Exteriors Centre Cívic Can Feliu 
 
 
SETEMBRE  
Exposició “Cooperació i art” 
Lloc a determinar 
 
Exposició: “Centre de formació Karogen Assk” 
Cap Sant Quirze 
 
Exposició de fotos de la Clínica de San Juan la 
Laguna (Guatemala) 
Centre Cívic Torre Julià 
 
Experiències de voluntariat a l’estranger 
29 de setembre 
Centre Cívic Can Feliu 
 
SETEMBRE / OCTUBRE 
Programa d'animació 
Dins laSetmana de la Gent Gran 
Casal d’avis 
 
Taller: “Tasta i coneix el comerç just” 
Dins la Setmana de la Gent Gran 
Casal d’avis 
 
OCTUBRE 
Exposició de fotos de la Clínica de San Juan la 
Laguna (Guatemala) 
Cap Sant Quirze 
 
Curs formatiu 
Dates a determinar 
Centre Cívic Can Feliu 
 
Cap de setmana de la foscor 
28 d’octubre, 22h 
Can Barra 
 
Presentació Llibre i Taller Cocktels 
Data a determinar 
Can Barra 
 
Teatre/concert 
Data a determinar 
La Patronal 
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NOVEMBRE 
Setmana Solidària: “Benvingudes refugiades” 
14 al 20 de novembre      
Diversos espais del municipi 
 

DESEMBRE 
Concert de Nadal  
17 de desembre, 21h   
La Patronal

      
PARTICIPACIÓ DE LA  MESA DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ A ALTRES 
ACTIVITATS MUNICIPALS: 

 
Carnestoltes: Parades de venda de botifarres  
6 de febrer, 19h     
Rbla. de Lluís Companys 
 
Sant Jordi: Venda de llibres nous i de segona mà 
23 d’abril, 11h     
Parc de les Morisques 
 
Festival de Contes de Rialles  
Maig 
Can Barra 

Fira d’Economia social i solidària: degustacions 
del Cafè Sant Quirze  
11 i 12 de juny 
Sabadell 
 
FESTA MAJOR 
5 de setembre, 19h    
Rbla. de Lluís Companys 
 
Marató de TV3: mercat solidari de joguines 
desembre, 11h 
Plaça Anselm Clavé 

 
 


