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ACTA DE LA SESSIÓ DE TREBALL 
 
 
Data: 3 d’octubre de 2016 
Hora d’inici : 19:30 h 
Hora fi: 21:00 h. 
Lloc: Ajuntament 
 
 
ASSISTEIXEN: 
 
Elisabet Oliveras Jorbà  Alcaldessa  
Míriam Casaramona Massana Convergència  
Dolors Agulló ONG Nuevos Pasos 
Montserrat Raventós ONG Nuevos Pasos 
Laura Roger Ateneu del Món 
Purificación Carrazoni  Ateneu del Món 
Pepa López Acció Solidària del Vallès 
Teo Herruzo Acció Solidària del Vallès 
Ruth Álvarez Fundació Benèfica Quetzal  
Glòria Llorens Cooperación y Ayuda 
Marta Fernández Secretària de Mesa 
 
Excusa la seva absència el sr. Juan Antonio Pérez García. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1. Coordinació i planificació Setmana Solidària: aportació de propostes. 
La secretària de Mesa facilita el quadre amb el conjunt de propostes que han anat 
sorgint, per tal de treballar-les conjuntament. Es fa un repàs i sorgeix la següent proposta 
de programa: 

  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 La situació dels refugiats a Europa i el 
voluntariat per acollir refugiats 

per 
confirmar ciutadania 

d) 14/11/2016 18h Gravació programa ràdio Ràdio St 
Quirze   

e) 17/11/2016 19h Emissió Som Solidaris   Ciutadania 

f) 17/11/2016   Recital musical amb imatges 
per 
confirmar ciutadania 

g) 18/11/2016 20h Cinefòrum: "No podem anar-hi ara, 
estimat" 

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) 
20/11/2
016   

Teatre infantil: Maravillas en el 
país de las miserias La patronal 

a partir de 8 
anys 
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j) 
14, 15, 16 i 
17 

diversos 
Tallers a escoles: 

  
    

Taller  "Un joc no triat" escoles infants sisè 

      Tasta'm i coneix el comerç just escoles infants sisè 

      
Taller de percussió Malinke 
de l'Àfrica de l'oest" escoles infants sisè 

k) 18/11/2016 12h 
Manifest Dia Internacional Drets 
Infants escoles i instituts alumnat 

 
a) 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 4 al 16 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. Enguany especifiquem a la 
campanya que recollim contes infantils. 
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 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. Recull Luis, de Sant Quirze pels Infants 

Queda pendent confirmar la participació de Sant Quirze pels Infants. 
- Escola Bressol El Patufet: recull ajuntament 
- Kids&Us School of English: ho portaran al CMIRD 

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

- Llar d’Infants la Marieta: es proposa 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 
 
b) Exposició de la clínica de San Juan la Laguna: ja està lligat amb Biblioteca. 
 
c) Xerrada: La situació dels refugiats a Europa i el voluntariat per acollir refugiats. 
Proposta de Nuevos Pasos que inclou la xerrada de Craig Mathison sobre la situació dels 
refugiats a Europa i la de Creu Roja, que se centrarà en el voluntariat per acollir refugiats. 
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La sra. Dolors Agulló enviarà a la secretària de Mesa informació sobre el perfil dels 
ponents i contingut de la xerrada, per donar publicitat. 
Faltarà confirmar la ubicació, entre la Biblioteca i la casa Vila-Puig. 
 
d) i e) Gravació i emissió programa ràdio: la gravació serà el dilluns 14 de novembre i 
s’emetrà el dijous 17 de novembre. La sra. Laura Roger proposa que hi vagi una 
representació de la Mesa.  
 
f) Recital musical amb imatges: la proposta és portar una persona que reciti poesies 
sobre els refugiats i sobre temes de pau, amb acompanyament de música, a poder ser de 
Síria, i del testimoni gràfic, amb una projecció de fotografies sobre Síria abans de la 
guerra. S’ha de buscar les persones que ho puguin fer. 
Per a les fotografies, la secretària de Mesa parlarà amb Pere Manrique, que té una 
col·lecció de fotografies sobre el tema. 
La ubicació està per confirmar, però podria ser la Biblioteca. 
 
g) Cinefòrum: "No podem anar-hi ara, estimat": aquesta pel·lícula documental forma 
part d’un cicle de curts que es va fer a la Sedeta i tracta sobre els refugiats. Ateneu del 
Món pot portar col·laboradors/es de Health Work Committees per al debat. La presentació 
la vindrà a fer l’Alice, de l’entitat Hèlia. 
 
h) Mercat solidari de joguines i contes infantils de segona mà: les oenagés quedaran 
a les 10h al parc de les Morisques. 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. 
 
i) Teatre infantil: Maravillas en el país de las miserias: Rialles proposa aquest 
espectacle sobre refugiats. Com que Rialles acostuma a reunir públic infantil d’edats molt 
primerenques i aquesta obra no és apta per menors de 8 anys, resulta una proposta 
arriscada.  
Per altra banda, Rialles cobrarà una entrada per l’obra. Atès que la setmana solidària 
està subvencionada per la Diputació, la secretària de Mesa preguntarà si pot estar dins el 
programa, encara que sigui com a “altres actes”. 
 
j) Tallers infantils: des del servei de cooperació s’estan organitzant tres tallers diferents 
amb les escoles del municipi.  
 
k) Manifest: des del servei s’enviarà material de treball sobre el dret al refugi per facilitar a 
l’institut, de cara a l’elaboració del Manifest i el faran arribar per mail a la secretària de Mesa. 
 
La sra. Míriam Casaramona proposa parlar amb l’esplai La Flama per convidar-los a 
participar a la setmana solidària, amb alguna activitat relacionada amb els refugiats el 
dissabte 19 de novembre, dins l’horari de l’esplai. 
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La Mesa s’emplaça al dilluns 17 d’octubre per tenir el programa tancat. 
 

2. Participació a la Marató de TV3 
La Mesa participarà a la Marató de TV3, amb el mercat de joguines i contes de segona 
mà, el 18 de desembre, d’11 a 14h. Hi aniran dos representants de cada oenagé. 
Es demana si la Fundació Quetzal es pot tornar a fer càrrec de les joguines sobrants, un 
cop acabi el mercat. 

 
Precs i preguntes: 
•   La sra. Ruth Álvarez explica als assistents que la Comissió de Festes va fer una 
valoració de la Festa Major i es va decidir valorar la Botifarrada en una propera reunió. 
També es va parlar de buscar una data diferent per la Mostra d’Entitats, de cara el 2017. 
Per últim, explica que des de l’Ajuntament s’ha proposat a les entitats que apadrinin una 
carrossa per la Cavalcada de Reis i que quan hi hagi més informació, ho comunicarà. 
•   Nuevos Pasos i la Fundació Quetzal han decidit fer conjuntament la xerrada sobre 
experiències de voluntariat a l’estranger, dirigida a joves. La secretària de Mesa parlarà 
amb el servei de Joventut per buscar una data. 
 
 
La propera reunió serà el dimecres 2 de novembre, a les 19:30h a l’Ajuntament.  
No havent més temes a tractar, la reunió de Mesa es dóna per finalitzada quan són les 
21h. 
 
 
 
 
Mesa de Cooperació 
 
 
 
 
 
 
 
 


