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ACTA DE LA SESSIÓ DE TREBALL 
 
 

Data:   22 d’abril de 2015 
Hora d’inici :  19:30 h 
Hora fi: 21:10 h. 
Lloc:   CMIRD 
 
 
ASSISTEIXEN: 
Glòria Llorens    Cooperación y Ayuda 
Dolors Agulló    ONG Nuevos Pasos 
Laura Roger    Ateneu del Món 
Climent Picó    Acció Solidària del Vallès 
Eva Buxadera    Acció Solidària del Vallès 
Paquita Pérez    Fundació Quetzal 
Ruth Álvarez    Fundació Quetzal 
Leandro Casamitjana   Suport ajuntament 
Marta Fernández   Secretària de Mesa 
 
Excusen la seva absència el sr. Teodoro Herruzo, la sra. Pepa López, el sr. Luis Alberto 
Gómez, la sra. Laura Clemente, la sra. Sílvia Peralta i la sra. Elisabeth Oliveras. 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

Previ als temes previstos per la sessió de treball, la secretària de Mesa presenta al 
Leandro Casamitjana, Pla d’ocupació contractat per l’Ajuntament per a donar suport a 
Cooperació fins a finals d’any. 

A més de donar suport a les activitats del Pla de sensibilització, entre elles a la Festa del 
Comerç Just, també s’encarregarà d’ajudar a la preparació i al muntatge de l’exposició 
dels 20 anys de projectes de cooperació i del llibret digital. 

La secretària de Mesa aprofita per recordar que a la reunió del mes de maig les 
oenagés han de portar les 4 o 5 fotografies que vulguin posar a l’exposició i la 
informació dels projectes que surten, per poder fer els peus de foto. 

A la reunió del maig les oenagés també han de portar la informació de cada ong per 
posar al llibret digital. 

La sra. Laura Roger comenta que no podrà assistir a la reunió el dia 20 de maig i 
demana traslladar-la al dia 13 de maig. La secretària de Mesa demanarà als membres de 
Mesa que especifiquin per correu electrònic el dia que els va millor i la convocatòria serà 
per al que hi hagi més disponibilitat.  

 

1. Planificació i coordinació Festa del Comerç Just i la Banca Ètica 

La Festa del Comerç Just i la Banca Ètica tindrà lloc el diumenge 31 de maig, d’11 a 14h 
al Parc de les Morisques. 

El sr. Luis Alberto Gómez, tot i no poder assistir a la reunió ha avisat prèviament que Sant 
Quirze pels Infants no podrà participar enguany a la Festa i que cedirà la carpa per 
l’estand de venda de productes de comerç just i de tast de cafè. 

Vist el dossier amb propostes d’activitats per al dia de la Festa, elaborat per la 
coordinadora, Setem i d’acord amb les diverses propostes plantejades pels assistents a la 
reunió, la proposta de programa és la següent: 

11 a 14h 
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- Venda de productes de comerç Just: la secretària de Mesa passarà la llista de preus 
a les oenagés i el resum de les vendes fetes l’any passat, per tal que les oenagés 
decideixin quins productes vendre aquest any. En aquest estand hi seran presents totes 
les oenagés, que aniran fent torns al llarg del matí. 

La sra. Glòria Llorens proposa aprofitar les piruletes de l’any passat per donar-les als 
infants que participin als tallers. 

- Tast del Cafè Sant Quirze: ja no podem comptar amb el Lletonet, doncs s’han 
traslladat a Sabadell. El sr. Leandro Casamitjana mirarà si el fill pot venir de voluntari a 
donar un cop de mà amb el tast, en nom del bar NSQ de Sant Quirze. Enguany, 
comprarem la llet en tetra brick. La Regidoria també portarà tot el material necessari per 
al tast: gots, culleretes, sucrets, cafè Sant Quirze, cafetera i tovallons. 

- Exposició i venda d’artesanies del sud: cada oenagé de la Mesa tindrà el seu estand. 
Les sres. Dolors Agulló, Laura Roger i Paquita Pérez comenten que la carpa verda que 
van comprar s’ha trencat i que utilitzaran la que se’ls ha proporcionat a la Fira d’Entitats.  

- Tallers infantils i per a tota la família: Cada oenagé es farà càrrec d’un o més tallers, 
concretament: 

a) Nuevos Pasos: realitzarà dos tallers proposats al dossier de Setem, “l’estenedor 
d’injustícies” i “tot allò que l’etiqueta no diu” i vincularà ambdós tallers al mercat 
d’intercanvi de roba, que ja es va fer l’any passat. 

b) Ateneu del Món: portarà el taller de trenes africanes i el vincularà al taller “escriu el teu 
desig per a un món més just”, que consistirà en què infants i adults triin un desig i 
l’escriguin en una cinta, que els servirà de pulsera, a proposta de la sra. Glòria Llorens. 

c) Fundació Quetzal: s’encarregarà de dinamitzar els jocs gegants de comerç just que 
cada any portem. 

d) Acció Solidària del Vallès i Cooperación y Ayuda: faran un taller de pintura pels més 
petits. A falta de concretar, la sra. Eva Buxadera proposa portar un llençol amb un dibuix 
representatiu dels valors de la Festa i que els més petits l’omplin de color amb les seves 
mans i pintura de dits. 

- Gravació d’un especial sobre la Festa per al programa de ràdio “Som solidaris”. 
Emissió per la ràdio municipal el dia ______, al 89.5 FM.  

Abans del 7 de maig, les oenagés hauran de demanar a la secretària de Mesa tot el 
material fungible que necessitaran per a desenvolupar els tallers, especificant les 
característiques i la quantitat. 
 

11:30h 

Proposar a Diables que vinguin a fer una batucada i potser algun espectacle amb foc. 
 

12h 

- Lectura del Manifest de la Festa del Comerç just i la Banca Ètica. 

- Lliurament de Premis del Concurs literari de contes solidaris i poesia. 

Després de valorar conjuntament el sorteig del lot de productes de comerç just de l’any 
passat, els assitents decideixen no fer-lo enguany. El sorteig tenia sentit quan es podia 
fer a través de l’Associació de Comerciants i es podia fer campanya als comerços durant 
tot el mes. 

 

12:30h 
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- Espectacle de circ “Exploradors de l’aigua” d’Enginyeria sense Fronteres; surt al dossier 
de Setem. 

Queda pendent que Acció Solidària del Vallès confirmi si fa vermut solidari. 
 

Despeses previstes per l’Ajuntament respecte les activitats programades: 

Espectacle de circ: 404,25€, amb subvenció de la Diputació. 

Taller de trenes africanes: 50€, gestiona Ateneu del Món. 

Material cafè i tallers: 150€ 

Material pirotècnic diables: a determinar 

Premi concurs contes: 210€ 
 

Difusió Festa: 

La coordinadora de la Festa a nivell nacional proporcionarà cartells genèrics i diaris de la 
Festa en suport paper.  

Així mateix, a la seva pàgina web han posat a disposició dels participants divers material: 
https://festacjib.wordpress.com/organitza-la-teva-festa/ 

La Regidoria de cooperació farà el cartell amb la programació acordada, a partir del 
“cartell editable per municipis” i el passarà als membres de la Mesa per a què donin el 
vist-i-plau i el puguin penjar a les webs i xarxes socials. 

Per al dia de la Festa, la regidoria demanarà a Comunicació si pot portar fotògraf/a per fer 
la campanya “Fes-te una foto i penja-ho a les xarxes socials”.  

Les oenagés poden fer difusió a les pàgines web i xarxes i poden fer servir el banner, les 
adaptacions gràfiques per facebook i twitter i l’espot de la Festa.  

També hi ha una falca de ràdio que la secretària de Mesa enviarà a la sra. Laura Roger 
per posar-la al Som solidaris. 

La Festa del Comerç Just serà gravada en video per la seva posterior notícia i s’inclouran 
imatges per al video dels 20 anys. 

 

2. Precs i preguntes 

La sra. Laura Roger demana que es faci publicitat del Concurs de cartells per la Festa 
Cubana, el dia 29 d’abril, durant el taller de camps de solidaritat que es farà al Canya 
Jove, a les 19h. 

Queda pendent decidir la propera reunió, que serà o el 13 o el 20 de maig, a les 19:30h, 
per tancar el tema de l’exposició i del llibret, així com per acabar de tancar la coordinació 
interna per la Festa del Comerç Just. 
 

No havent més temes a tractar, la reunió de Mesa es dóna per finalitzada quan són les 
21:10h. 

 

 

 
Mesa de Cooperació 
 


