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ACTA DE LA REUNIÓ DE  LA MESA DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
 
 
Data:   14 de desembre de 2016 
Hora d’inici :  19:30 h 
Hora fi: 21:00 h. 
Lloc:   Ajuntament 
 
 
ASSISTEIXEN: 
Elisabet Oliveras Jorbà   Alcaldessa  

Domènec Creus Bonafont   ICV  

Míriam Casaramona Massana  Convergència 

Juan A. Pérez García    PSC  
Maite Millas     Ciutadans 
Dolors Agulló     ONG Nuevos Pasos 

Teo Herruzo     Acció Solidària del Vallès 

Eva Buxadera     Acció Solidària del Vallès 

Laura Roger     Ateneu del Món 

Puri Carrazoni     Ateneu del Món 

Thais Alvarez     Ateneu del Món  

Paquita Pérez     Fundació Quetzal 

Ruth Alvarez     Fundació Quetzal 

Silvia López     Cooperación y ayuda 

David Fernandez    Cooperación y ayuda 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1. Valoració Setmana Solidària. 

2. Activitats mes de desembre. 

3. Coordinació de la Marató TV3. 

4. Revisió de les Bases particulars reguladores per a la concessió d’ajuts a 

projectes de cooperació al desenvolupament i a activitats solidàries 

promogudes per les ONG i entitats solidàries de S Quirze del Vallès. (Envio 
Bases com a document adjunt) 

5. Pla de sensibilització 2017: programació i calendari d’activitats. 

6. Campanya “Casa Nostra, Casa Vostra”.  
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7.  
8. Precs i preguntes.  

 
1. VALORACIO SETMANA SOLIDARIA 

 
La mesa destaca la bona resposta i la implicació de les escoles durant la Setmana Solidària. 
En relació al recital de Poemes des del Refugi, es valora molt positivament tant l’activitat com 
la resposta i afluència de públic. També es considera que la Biblioteca va ser un espai adequat 
per fer activitats, ja que queda més cèntric, tot i que al final es va quedar petit. 
Es valora també mol positivament la participació d’entitats d’àmbits diferents del poble. I es 
planteja vincular a les entitats a més actes que des de la Mesa es plantegin. 
 
En relació al mercat de joguines es posa sobre la taula si el preu de les joguines era adequat  i 
finalment es conclou que de vegades no és tant important el que es recull sinó  que es tracta 
de sensibilitzar a la població. 
En relació a l’organització de l’acte, es comenta que el fet de que hi haguessin tanques va 
faclitar molt el muntatge de les paradetes. 
 
2. ACTIVITATS MES DE DESEMBRE / 3. MARATÓ 

 
La Mesa participarà durant aquest mes de desembre amb les activitats programades per la 
Marató de TV3, amb un Mercat solidari de joguines i contes de segona mà. Els beneficis 
aniran integrament destinats a la Marató de TV3. 
 
 
En relació a l’organització de l’acte, s’acorda que a les 10 es començaràn a muntar les 
paradetes i que les joguines i contes que no es venguin no caldrà que els reculli la brigada 
municipal ja que s’ocupa la Mesa de la recollida. 
 
 

 
4. REVISIÓ DE LES BASES PARTICULARS REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ 

D’AJUTS A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I A ACTIVITATS 
SOLIDÀRIES PROMOGUDES PER LES ONG I ENTITATS SOLIDÀRIES DE S QUIRZE 
DEL VALLÈS.  

 
 
Es comenten les bases Bases particulars reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes de 
cooperació al desenvolupament i activitats solidàries promogudes per les ONG i entitats 
solidàries de Sant Quirze del Vallès, per tal de fer aportacions noves i aprovar-les per JGL. 
 
La Sra. Dolors Agulló comenta que a les bases,  no s’especifica la forma de valoració de  les 
activitats que es fan i per tant la interpretació de com fer-ho queda oberta i a criteri dels 
membres que cada any formin part de la Comissió de Valoració dels ajuts.  
 
En base a això la Mesa acorda que s’incorpori a les bases el criteri de puntuació segons la 
següent redacció:” Assolint la maxima puntuacio l'entitat que hagi fet mes activitats al marge  
de la mesa.” 



 

3 

 
 
La Sra. Dolors Agulló comenta  que les bases valoren a la contrapart en base a la seva 
activitat continuada a un territori, i es planteja si es un aspect a valorar possitiva o 
negativament el fet que la contrapart centri la seva tasca a una zona. 
 
La Sra. Elisabeth Oliveras, respon que aquest punt obeia a directrius de Diputació amb la 
intenció de fidelitzar projectes i crear comunitats. 
 
S’acorda que les bases passin per la primera Junta de Govern Local del mes de gener. 
 
 
5.  CALENDARI D'ACTIVITATS 
 
 
Per tal de donar publicitat a les activitats que ofereix la mesa, es proposen diverses formules. 
 

- Editar un cartell com el que s’ha fet pel Cicle Nadalenc. 
- Publicar les activitats a la contra portada de l’informem. 

 
 
En relació a tema de treball del 2017, s’acorda que sigui dirigit als infants, en el sentit del dret 
a una infancia digne, com per exemple: els oblidats, la infància oblidada.  
 
Es farà arribar la idea al Servei de Comunicació de l’ajuntament per tal que donin idees per tal 
de definir un lema sobre la campanya, i definir una campanya de comunicació (un hastag 
twiter, facebook, amb una imatge i una identitat.) 
 
La Mesa acorda enviar per correu al Servei de Cooperació la relació d’activitats que es 
proposen des de cada entitat, abans de la propera Mesa. 
 
6. ADHESSIÓ CAMPANYA “CASA NOSTRA CASA VOSTRA” 
 
La Mesa acorda aherirse a la campanya  de comuniciació “ Casa nostra, casa vostra” 
participant de les activitats que proposi la campanya. Hi ha prevista una manifectació a 
Barcelona l’11 de febrer I un concert al Palau Sant Jordi. Es proposa fer una matinal el dia 5 
de febrer a Sant Quirze del Vallès fent una crida a entitats, escoles, ampas…per tal que 
participin en la sensibilització. 
 
Entre les activitats que es proposen es parla de fer un mural relacionat amb la campanya al 
costat dels que ja hi han a l’Avinguda Pau Casals.  
 
contactar amb l'empresa de formacio per programar una nova activitat i fer-la oberta a etitats. 
Es necessitaran ordinadors.es va fer al cmird. 
 
 
 
 

7. CALENDARI DE REUNIONS: 
  
La mesa acorda trobar-se durant el 2017 a les següents dates: 

http://ordinadors.es/
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- 18 de gener  
- 15 febrer 
- 15 març 
- 19 d'abril 
- 10 de maig 
- 28 de maig  

 
Les reunions es duran a terme a les 19:30 hores al lloc a on es determini a cada convocatòria. 
 

8. PRECS I PARAULES: 
 
 
 
 
 
No havent més temes a tractar, la reunió de Mesa es dóna per finalitzada quan són les 21:00h. 
 
 
Mesa de Cooperació 


