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ACTA DE LA REUNIÓ DE  LA MESA DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
 
 
Data:   27 de gener de 2016 
Hora d’inici :  19:30 h 
Hora fi: 21:00 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 
Glòria Llorens    Cooperación y Ayuda 
Dolors Agulló    ONG Nuevos Pasos 
Montserrat Raventós   ONG Nuevos Pasos 
Ruth Álvarez    Fundació Benèfica Quetzal  
Marta Fernández   Secretària de Mesa 
  
Excusen la seva absència la sra. Miriam Casaramona i el sr. Luis Alberto Gómez. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1. Definició i tancament del calendari d’activitats del Pla municipal de 
sensibilització, de l’any 2016. 
S’annexa a l’acta el calendari d’activitats per al 2016. 
La sra. Laura Roger explica als assistents el cicle de concerts de solidaritat amb els 
refugiats que començarà el 31 de gener amb tres corals del municipi. 
La secretària de Mesa demana als assistents quines persones intervindran a la xerrada 
dirigida a empreses prevista pel 4 de febrer, per presentar el llibret de projectes de 
cooperació. S’acorda que siguin la sra. Clara Viladach, la sra. Pepa López i la sra. Glòria 
Llorens. 
Les persones que vulguin assistir, hauran d’inscriure’s per correu electrònic a 
cooperaciosolidarita@santquirzevalles.cat. 

 

2. Formació 2016 
Es proposa mantenir la idea de deixar la formació oberta a la ciutadania. 
S’acorda que les oenagés passaran propostes formatives a la secretària de Mesa, qui 
buscarà els cursos adequats. 
La sra. Pepa López proposa activitats formatives encaminades a aprofundir en 
l’Economia del Bé Comú o que tinguin a veure amb la participació.  
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3. Calendari de reunions primer trimestre  
Propera reunió de Mesa: 17 de febrer, a les 19:30h: Tancar definitivament el Pla de 
sensibilització per 2016. 
Les següents reunions es preveuen pel 16 de març i pel 20 d’abril. 
 

4. Precs i preguntes: 
• La sra. Elisabeth Oliveras informa als assistents que s’ha atorgat el Premi Dona 
en l’àmbit local a la sra. Salut Pastor, mestra de l’institut i glosadora. Enguany, s’atorguen 
també el Premi Dona en àmbit nacional a la sra. Núria Espert, per la seva trajectòria 
professional i el Premi Dona en l’àmbit internacional a la sra. Juani Rishmawi, per la seva 
tasca humanitària a Palestina. 
 
No havent més temes a tractar, la reunió de Mesa es dóna per finalitzada quan són les 
21h. 
 
 
 
 
Mesa de Cooperació 


