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ACTA DE LA REUNIÓ DE  COMISSIÓ DE TREBALL DE SOLIDARITAT I 

COOPERACIÓ 
 
 
Data:   17 de juliol de 2017 
Hora d’inici :  19:30 h 
Hora fi: 21:00 h. 
Lloc:   Ajuntament 
 
ASSISTEIXEN: 
 

Elisabet Oliveras  Alcaldessa 
Maite Millas Ciutadans 

Pepa López Acció Solidària del Vallès 
Teo Herruzo Acció Solidària del Vallès 
Eva Buxadera Acció Solidària del Vallès 
 Tonyi Pérez Acció Solidària del Vallès 

Laura Roger Ateneu del Món 
Puri Carrazoni Ateneu del Món 
Thais Alvarez Ateneu del Món 
David Fernández Cooperación y ayuda 
Glòria Llorens Cooperación y ayuda 
Ruth Alvarez Fundació Quetzal 
Hansel Heredia ONG Nuevos Pasos 
 
Lidia Herrero Sansano Tècnica de Gestió 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

1. Aprovació acta sessió anterior. 
S’aprova l’acta de la sessió anterior de data 27 de juny de 2017. 

2. Valoració de la Festa Cubana. 
La Laura Roger comenta que en aquesta ocasió es van posar més taules i cadires i va 
donar la sensació de menys gent quan van haver més que en edicions passades. Per 
altra banda comenta que la sonorització va quedar curta i el fet de que només hi 
hagués un tècnic de só va donar la sensació de que no arribava a tot. 

3.    Proposta atorgament i distribució ajuts projectes de cooperació. 
En relació a la proposta d’atorgament enviada a les ONG, es reben les següents 
al·legacions: 

• Per part d’Acció Solidària del Vallès, el Sr. Teodoro Herruzo, i en relació al seu 
projecte presentat per registre el dia 26/04/2017 i amb número 2017005373 al·lega 
no estar d’acord amb la valoració de les activitats de difusió  realitzades per Acció 
Solidària i Cooperación y Ayuda. 

La Sra. Lidia Herrero, comenta que al ser un projecte presentat per les dues ONG,  
la puntuació resultant és la mitja de les puntuacions obtingudes per les dues ONG 
de forma independent. 
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Es traslladarà l’al·legació a la Comissió de Valoració per tal que la resolgui. 

• Per part de la Fundació Quetzal, la Sra. Ruth Alvarez, comenta que li falten 
activitats de difusió per comptabilitzar ( Botifarrada, obra de teatre, conte Biblioteca, 
Taller abús sexual, 5 exposicions, Activitats de joves al setembre, crèdit de síntesi) 

La Sra. Lidia Herrero, comenta que les exposicions es computen com una activitat 
independentment de que es repeteixin. Per altra banda el crèdit de síntesi no està 
confirmat en aquests moments. 

• Per part de la Fundació Nuevos Pasos, el Sr. Hansel Heredia ens demana que 
esperem a tancar la valoració d’aquest punt al dijous, data en la que ells ens faran 
arribar les activitats de sensibilització del segon semestre de 2017. 

La Sra. Lidia Herrero, comenta que s’esperarà a dijous per tancar la valoració 
d’aquest punt junt amb la comissió. 

3. Tancament activitats Pla Sensibilització segon semestre. 
Es revisen les activitats proposades i s’acorda esperar a dijous per tancar el pla amb 
les activitats que anem rebent. 

4. Formació segon semestre. 
S’informa de que la formació s’impartirà o dimarts o dijous en quatre setmanes a partir 
del 18 de setembre. Es confirmarà per correu electrònic en quant es tinguin les dates 
exactes. 

5. Calendari de reunions. 
Es fixen les dates de les Meses del segon semestre segons el que consta a 
continuació: 

• 25 setembre 
• 18 octubre 
• 8 novembre 
• 13 desembre 

6.    Precs i preguntes 
 
No havent més temes a tractar, la reunió de Mesa es dóna per finalitzada quan són les 21:30h. 


