
 

1 
 

ACTA DE LA REUNIÓ DE  LA MESA DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
 
 
Data:   2 de novembre de 2016 
Hora d’inici :  19:30 h 
Hora fi: 21:00 h. 
Lloc:   Ajuntament 
 
 
ASSISTEIXEN: 
Elisabet Oliveras Jorbà   Alcaldessa  
Elvira Cervantes Garolera,  
 en repr. de Juan A. Pérez García PSC 
Maite Millas Torrens    Ciutadans  
Domènec Creus Bonafont   ICV  
Míriam Casaramona Massana  Convergència 
Ruth Álvarez     Fundació Benèfica Quetzal  
Teo Herruzo     Acció Solidària del Vallès 
Eva Buxadera     Acció Solidària del Vallès 
Dolors Agulló     ONG Nuevos Pasos 
Laura Roger     Ateneu del Món 
Marta Fernández    Secretària de Mesa 
  
Excusa la seva absència el sr. Luis Alberto Gómez. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Coordinació activitats Setmana Solidària i activitats desembre.  

• La secretària de Mesa reparteix els díptics de la setmana solidària i la Mesa procedeix 
a revisar les activitats: 

  SETMANA SOLIDÀRIA: "EL DRET AL REFUGI" 
              

  DIA HORARI ACTIVITAT LLOC PÚBLIC 

a) 
4 al 16 
novembre   Campanya de recollida de joguines i llibres 

de segona mà 
diversos 
espais 

ciutadania 
i alumnes 

b) 
14 nov a 16 
des 

horari 
centre 

Exposició Clínica San Juan la Laguna 
(Guatemala) Biblioteca Ciutadania 

c) 
14/11/2016 19h 

Presentació setmana solidària 
Taula Rodona: Refugiats a Europa. 
Moviments i voluntariat 

Casa de cultura 
Vila Puig ciutadania 

d) 15/11/2016 19.30h Tarda Jove: Experiències de voluntariat a 
l’estranger Canya Jove Joves a partir 

de 16 anys  
e) 17/11/2016 19h Emissió Som Solidaris   Ciutadania 
f) 17/11/2016  21h Recital musicat: Poemes des del refugi Biblioteca ciutadania 

g) 18/11/2016 20h Cinefòrum: "Diaries" La Patronal ciutadania 

h) 20/11/2016 11 a 
14h 

Mercat solidari de joguines i  contes de 2a 
mà 

Parc de les 
Morisques Ciutadania 

i) 20/11/2016  18h 
Teatre infantil: Maravillas en el país de 
las miserias La patronal 

a partir de 8 
anys 

j) 
14, 15, 16, 
17 i 18 

diversos 
Tallers a escoles i lectura manifest 
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a) Campanya recollida:  
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. L’escola Pilarín Bayés ja s’ha avançat a demanar caixes de cartró. 
Entre els dies 17 i 18 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. 

- Escola Taula Rodona: 93 721 99 36. Recull Fundació Quetzal 
- Escola Purificació Salas: 93 721 30 17. Recull Cooperación y Ayuda. 
- Escola Onze de Setembre: 93 721 66 02. Recull Acció Solidària del Vallès  
- Escola Pilarín Bayés: 93 784 23 84. Recull Nuevos Pasos  
- Escola El Turonet: 93 721 30 18. Recull Ateneu del Món 
- Escola Lola Anglada: 93 721 26 77. Com que Sant Quirze pels Infants ha comunicat 
que no pot participar, faran la recollida entre les ONG Nuevos Pasos i la Fundació 
Quetzal. 
- Escoles Bressol i dependències municipals: recull ajuntament 
- Kids&Us School of English: ho portaran al CMIRD o al parc el diumenge. 

 
b) Exposició de la clínica de San Juan la Laguna: la secretària preguntarà a la 
Biblioteca a partir de quin dia es pot anar a muntar l’exposició. 
 
c) Taula Rodona: Refugiats a Europa. Moviments i voluntariat. Primer l’alcaldessa 
farà una presentació de la Setmana solidària i a continuació es farà la taula rodona amb 
en Craig Mathison de les Assemblies of God World Missions i el Josep Masip, de Creu 
Roja. Finalment, es farà a la casa de cultura Vila Puig. 
 
d) Tarda Jove: Experiències de voluntariat a l’estranger: 4 voluntàries de Nuevos 
Pasos i Fundació Quetzal faran aquest taller per joves a partir de 16 anys i serà al Centre 
Municipal d’Informació i Recursos per a Dones, on ara també s’ubica el Canya Jove. La 
dinamitzadora de Joventut farà un cartell. 
 
e) Emissió programa ràdio Som solidaris: la gravació serà el dimarts 15 de novembre 
a les 18h i s’emetrà el dijous 17 de novembre a les 19h. 
La sra. Laura Roger explica que hi participaran el David Estruch i la Sònia Burgell, dos 
voluntaris que han estat als camps de refugiats de Grècia. També demana que el dia 15 
assisteixi un membre de cada ONG per fer una taula rodona. El sr. Teo Herruzo assistirà 
per part d’Acció Solidària del Vallès. La resta d’ONG queda pendent li confirmin a la 
Laura Roger. 
 La sra. Laura Roger explica que inclourà la notícia del Gran Recapte d’aliments. 
 
f) Recital musicat: Poemes des del refugi: la Plataforma Ajudem els refugiats està 
muntant aquesta activitat, que constarà en la lectura de poemes per part de persones de 
diferents àmbits del municipi i s’acompanyarà amb la guitarra del David i el violí de la 
Cèlia, i amb imatges de Síria abans de la guerra, cedides per Pere Manrique. La sra. 
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Laura Roger comenta que si algú de la Mesa vol col·laborar amb la lectura d’algun poema 
li confirmi. 
Per aquesta activitat es proposa preparar un dossier amb tots els poemes i amb la imatge 
de la setmana solidària de portada, perquè es pugui lliurar als assistents. 
També es proposa posar un parell de guardioles per recollir col·laboracions econòmiques 
per la Campanya de refugiats. Les guardioles poden posar-se a totes les activitats de la 
setmana solidària. La sra. Laura Roger les portarà. 
 
g) Cinefòrum: "Diaries": aquesta pel·lícula documental forma part d’un cicle de Cine 
Palestí, de tres pel·lícules per conèixer la realitat Palestina: 
- el 4/11/16 a les 19,30 a LA IMPREMTA 
- el 18/11/16 a les 20H, A LA PATRONAL (setmana solidària) 
- el 30/11/16 19,30H. A LA IMPREMTA; en aquesta cessió, es comptarà amb la presència 
de Juani Rishmawi i d’un poeta i periodista palestí. 
 
h) Mercat solidari de joguines i contes infantils de segona mà: les oenagés quedaran 
a les 10h al parc de les Morisques. Atès que abans de les 11h acostuma a haver 
persones ja esperant per comprar, s’acorda perimetrar la zona de l’amfiteatre amb 
tanques i cinta, per facilitar la feina de muntatge de les joguines. 
La secretària de Mesa explica que vindrà una furgoneta a descarregar les joguines que 
s’hagin recollit a les guarderies i dependències municipals, i demana col·laboració per 
ajudar amb la descàrrega. També explica que al finalitzar el mercat, les joguines sobrants 
les tornarà a recollir una furgoneta de la UTE o de l’ajuntament i el consistori les guardarà 
fins el dia de la Marató de TV3. Queda pendent acordar a què es destinaran els diners 
que es recullin. La Mesa demana que les joguines i contes sobrants siguin guardats per 
l’Ajuntament fins el dia de la Marató. 
Es recorda la necessitat de portar canvi. 
 
i) Teatre infantil: Maravillas en el país de las miserias: aquesta obra, organitzada per 
Rialles, destinarà el 10% de la recaptació per cooperació. 
 
j) Tallers infantils: des del servei de cooperació ja s’han organitzat els tallers amb les 
diferents amb les escoles del municipi.  
 
 

• Properes activitats del Pla de sensibilització: 
5 de novembre, a les 18h: Presentació Llibre i Taller Còctels a càrrec de Ginés Pérez: 
serà al celler de Can Barra i hi ha 35 persones apuntades. Acció Solidària del Vallès demana 
tècnic de so per al taller. La recaptació anirà al projecte de la maternitat de Thiobon. 
 
12 de novembre, a les 21h: Teatre “el visitant”: serà a la Patronal i la recaptació anirà al 
projecte de Nepal. 
 
22 i 24 de novembre i 1 de desembre, de 19 a 21h: Formació per ONG en Comunicació 
2.0: les oenagés confirmen les dates proposades. La secretària de Mesa explica als assistents 
que atès aquesta formació requereix de l’ús d’ordinadors i l’espai és limitat, aquest cop no es 
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farà oberta a la resta de ciutadania. L’espai destinat a fer la formació serà la sala de recerca 
de feina del Servei d’Ocupació, que es troba a l’edifici Can Tuset, al costat del Centre 
Municipal d’Informació i Recursos per a Dones. 
S’acorda que les ONG confirmin assistència abans del 12 de novembre, aportant nom, 
cognoms i DNI de les persones que s’apuntin. 
 
Actes de Coeducació: 
25 de novembre, 12h: Lectura del manifest institucional del 25N, Dia internacional per a 
l'eradicació de la violència masclista. 
26 de novembre, 18h: Teatre: "3,2,1,....zero! Contra la violència de gènere", a la Patronal 
 

17 de desembre, 21h: Concert de Nadal de l’Ateneu del Món: a La Patronal. 
 
18 de desembre, marató de TV3: participació de les ONG de la Mesa amb la venda de 
joguines i contes de segona mà a la Plaça de la Vila, d’11 a 14h. L’ajuntament portarà les 
joguines al matí i quan acabi la jornada, la Fundació Quetzal s’emportarà les que hagin sobrat. 
La sra. Ruth Alvarez i la sra. Laura Roger seran les persones de contacte amb l’ajuntament 
per aquesta activitat. 
 
La secretària de Mesa explica als assistents que en principi no assistirà activitats que queden 
des d’ara i fins a finals d’any i que des de l’ajuntament es buscarà personal de suport. 

 

2. Proposta emergència: 
L’Ateneu del Món demana a la Mesa si es pot aportar el pressupost d’emergències d’aquest 
any a Haití, a través d’una associació amb qui té contacte l’ONG i que fa anys que es dedica a 
ajudar a les zones d’Haití on no arriben les grans ONG ni el govern. Aquesta associació ja ha 
fet un primer lliurament de menjar a aquestes zones, que van ser afectades per l’Huracà. 
L’Ateneu del Món mostra als assistents el projecte i la Mesa de Solidaritat i Cooperació 
acorda destinar a Ateneu del Món els 6.100 euros que hi ha a la partida d’emergències i 
elevar la proposta a la Junta de Govern Local. 
  
3. Revisió de les Bases particulars reguladores per a la concessió d’ajuts a 
projectes de cooperació al desenvolupament i a activitats solidàries 
promogudes per ONG i entitats solidàries de Sant Quirze del Vallès, any 2017: 
La comissió tècnica de valoració dels projectes farà una revisió de les Bases. Les ONG també 
poden fer aportacions de millora de les Bases fins el 15 de desembre, mitjançant correu 
electrònic. 
 

4. Pla de sensibilització 2017: tema de treball i primeres propostes: 
Les propostes de treball per al 2017 giren entorn a la pau, el refugi, la immigració,etc. però no 
s’acorda el tema concret. 
La Mesa s’emplaça al 14 de desembre per consensuar el tema de treball i portar les primeres 
propostes per al pla de sensibilització. Faltarà confirmar si la reunió del dia 14 de desembre 
(19:30h a l’ajuntament) és sessió de treball o reunió de Mesa, però després de la reunió es 
farà un sopar de Nadal a l’Estraperlo. La Mesa haurà de confirmar l’assistència al sopar amb 
una setmana d’antelació. 
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5. Precs i preguntes: 
El sr. Teo Herruzo explica que l’activitat de Country del dia 29 d’octubre va ser un èxit de 
participació, amb unes 100 persones. El tècnic de so els va comentar que tenia anotat el 
servei de 18 a 20h i no fins les 21h. La secretària de Mesa revisarà la petició de servei que es 
va fer. 
 
No havent més temes a tractar, la reunió de Mesa es dóna per finalitzada quan són les 21:00h. 
 
 
Mesa de Cooperació 


