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ACTA COMISSIÓ SOLIDARITAT MAIG: 
9 de maig de 2017, 19h a l’àrea de serveis a la persona 

 
Assisteixen: 
 
-Angel Ruiz: CE El Tricicle 
-Mireia Pascual: CE El Nus 
-Eduard Abreu: Camins Solidaris 
-Carme Górriz: Associació Solidança 

    -Àlex Medrano: Regidor de cooperació 
    -Manu Peña: Tècnic cooperació 

-Ana García: Departament cooperació 
 
Han excusat la seva absència: 
 
-David Giraldo: Creu Roja Joventut 
-Vicenç Bonjoch: Acció Solidària i Logística 
-Laura Casadó: Arrel 
-Fidel Caralt: Església evangèlica 
-María López: voluntària comerç just 
 
 
1. VALORACIÓ UTOPIES 

 
- UTOPIA 1: La força de la dona; clau per al 

desenvolupament i la democràcia.  
Activitats fetes: Cafè col·loqui a càrrec de la Zakia Mrini, 
diputada al Parlament marroquí i presidenta de la Comissió 
d’Interior, de les Comunitats Territorials i de Governs Locals. 
Conjuntament amb l’exposició “Dona, la força del canvi” de la 
fundació Vicente Ferrer a la biblioteca Miquel Martí i Pol 
 
El cafè col·loqui va tenir una excel·lent acceptació amb una 
assistència aproximada de 75 persones, bàsicament del 
col·lectiu de dones marroquines. Destaquem la tasca de 
difusió feta des de l’associació de dones MARHABA i els cursos 
d’acollida de l’escola Roser Capdevila. 
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- UTOPIA 2: Volem vestir roba neta lliure d’explotació 
infantil.  
Activitats fetes: Cafè col·loqui i una xerrada amb els IES amb 
l’activista pakistanès Ehsan Ullah Khan. Conjuntament amb 
l’exposició “Una mirada al comerç just a través del còmic” de 
la  Xarxa de Consum Solidari a la biblioteca Mercè Rodoreda 

 
La xerrada per als IES va tenir una molt bona acceptació amb 
l’assistència de 150 alumnes de batxillerat de l’Ateneu 
instructiu i dels graus formatius de l’IES Ferrer i Guàrdia. 
 
El cafè col·loqui va comptar amb la assistència d’unes 30 
persones. Destaquem la duresa del testimoni de Ehsan Ullah 
Khan, i la seva figura com a personatge de primer ordre i gran 
rellevància en la defensa dels drets humans. 
 
Es comenta que potser no es va transmetre el seu testimoni 
en tota la seva dimensió, en part per l’estructuració del discurs 
i també per la falta de sintonia amb el traductor. Hem de tenir 
en compte que no va haver-hi un coneixement previ entre tots 
dos i que els seu impressionant bagatge i trajectòria era difícil 
de resumir. 
 
 

2. SUBVENCIONS A PROJECTES DE COOPERACIÓ 
 

Es fa lectura de les subvencions atorgades als cinc projectes 
de cooperació internacional vigents, de les següents entitats: 
 

 

� Entitat: Solidança 
� Entitat: Acció Solidaria i Logística 
� Entitat: Fundació catalana de l’Esplai 
� Entitat: Associació l’Arrel 
� Entitat: Esglèsia Evangèlica de Sant Joan Despí 
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3. PROGRAMA SANT JOAN DESPÍ AMB ELS DRETS 
HUMANS 

 
        Ciutats Defensores dels Drets Humans, projecte de defensa 

dels drets humans del que forma part Sant Joan Despí des de 
fa 2 anys, rebrà als defensors, encara pendents de 
confirmació, del 25/09 al 07/10 d’enguany. 

 
        Intentarem que ens visitin 2 perfils diferents; un activista de 

drets humans més proper als joves per fer les xerrades i 
activitats amb els IES i un altre més obert a tota la ciutadania 
per fer el cafè col·loqui. 

 
        Es fa resum de la campanya de drets humans que es va fer el 

2016 amb plafons i vinils amb text i imatge representatius dels 
diferents drets humans més significatius de la declaració 
internacional dels drets humans. 

 
        Es farà revisió del material a veure si està en bon estat i es pot 

reutilitzar. 
 
        Es tornarà a editar com l’any passat un programa amb recull 

de totes les activitats que es faran durant els mesos d’octubre 
i novembre (xerrades, exposicions, tallers..). Es farà 
distribució als punts municipals ja que la difusió és fonamental 
per apropar a la ciutadania les activitats. 

 
        Es tornarà a posar la pancarta reivindicativa dels drets humans 

que l’any passat va estar penjada del balcó de l’ajuntament 
durant 10 dies.  Gest important per l’acció de sensibilització de 
la ciutadania. 

 
        Es recorden propostes de campanya que es van fer l’any 

passat, a veure si es poden adaptar i prendre forma i queda 
pendent per comentar a la propera reunió de la comissió: 

 
- Posar per tota la ciutat petits objectes interrelacionats i amb 

missatges, com si fos un joc. 
- Arbres situats en llocs simbòlics de la ciutat amb idees 

relacionades amb els drets humans com si fossin branques. 
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- Fer el tancament de la campanya de drets humans amb la 
festa de Drets de l’Infant el 18 de novembre, si és possible, 
coincidint amb la inauguració de l’actual plaça Mercè Rodoreda 
que està al costat de la parada del trambaix Bon Viatge,  com 
a plaça dels Drets Humans i cedir el nom de la plaça Mercè 
Rodoreda a la que està enfront de la biblioteca. 

 
L’any passat es va fer proposta a la comissió “nomenclàtor” i 
actualment està en fase de debat, pendent de consens i 
finalment de portar al ple de l’ajuntament per la seva 
aprovació. 

 
 
4. PARTICIPACIÓ DE LA COMISSIÓ DE SOLIDARITAT A 

LES FESTES DEL CARME 
 

Seran el cap de setmana del 14, 15 i 16 de juliol. Es farà la 
mostra d’entitats el dissabte al matí. 

 
Com cada any tindrem concurs de postres de comerç just en 
coordinació amb la comissió de festes. 

 
Els participants s’inscriuran i recolliran 1 kg de sucre de 
comerç just al centre cívic de les Planes. Els pastissos després 
del concurs es tallen en petites porcions que es venen a 1 €. 
La recaptació és per a la taula de coordinació. Els guanyadors 
reben com a premi una cistella de productes de comerç just. 

 
Es demana presència del membres de la comissió el dissabte 
15 de juliol de 9 a 14h pel muntatge i estància en la carpa de 
la comissió de solidaritat. 
 
Es planteja modificar la composició del jurat introduint un 
pastisser de prestigi del barri com a persona autoritzada en la 
matèria, juntament amb un representant de la comissió i una 
autoritat de l’ajuntament. Es deixarà una quarta persona de 
reserva. 
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Es fan propostes de millora: 
 

- Millorar disseny del tríptic informatiu del concurs de postres de 
comerç just 

- Introduir una categoria infantil (fins a 12 anys) per a fomentar 
una major participació 

- Revisar la categoria premi de productes de comerç just perquè 
es difícil de verificar i l’any passat va quedar deserta 

 
5. DIADA D’ENTITATS (propostes i espais) 
 
A petició dels comerciants, Firadespí es farà el dissabte 7 
d’octubre. Per aquest motiu la Diada d’Entitats es traslladarà al 
21 i 22 d’octubre, dissabte tarda i diumenge matí. 
 
També hi haurà un canvi d’ubicació; els últims anys s’havia fet a 
la rambla Josep Maria Jujol però s’ha buscat un espai més 
cèntric i es farà al passeig del Canal. Les actuacions tindran lloc 
a la plaça de la Sardana. 
 
Aquest canvi d’ubicació comportarà modificacions a les carpes 
d’activitats i a la carpa de solidaritat (fins ara es feia servir una 
carpa gran amb molt espai per fer activitats didàctiques) que 
hauran de ser més reduïdes. 
 
L’idea es posar una carpa més petita on estiguin representats els 
cinc projectes de cooperació internacional vigents. 
 
Es proposa muntar una cabina de “vídeomaton” on els ciutadans 
puguin gravar un vídeo relacionat amb temes de cooperació que 
desprès es pugui visualitzar des del web municipal. Aquesta 
activitat s’ha de lligar amb el joc de la diada. 
 
El projecte té una bona acceptació per part dels membres 
assistents però s’ha de definir l’activitat i l’objectiu a aconseguir.   
 
Es fa una pluja d’idees: 
 
� Fer preguntes relacionades amb els projectes de cooperació 
� Com entén la ciutadania la cooperació. Acotar les respostes 

fent 3 o 4 preguntes breus 
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� Es poden fer diferents vídeos segons temàtiques propostes 
� Ens haurem de plantejar abans de l’activitat a fer, els objectius 

que volen aconseguir 
� Vincular amb el pla director 

 
En tot cas, haurà d’haver–hi permanentment un dinamitzador 
que expliqui i controli l’activitat i el bon ús dels mitjans tècnics i 
també informació exterior sobre l’activitat a fer i la seva finalitat.  
 

Es fixa com a data de la propera reunió el dimarts 13 de juny a les 19 
h. a l’àrea. Tancarem les festes de Carme i avançarem tot el possible 
de la diada d’entitats. 


