PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT
Dilluns, 6 de juny de 2016 a les 20:00h, Casa Flors Sirera
Assisteixen: Justícia i Pau (Alba Oliveras i Dolors LLort), Federació d’AV (Ma.
Assumpta Domingo), Col·legi de treball Social (Gemma Solanas), Rokpa (Jordi
Planell), Inshuti (Fina Farrés), Fundación Vicente Ferrer (Aurora), Comunitat de
Sant’Egidio (`Ma. Àngels Marsinyach). A títol personal: Montse Ribalta, Pilar
Tresserres, Quico Navarro, Gabi Palomero, Isabel Villena.
Àngels Santolaria (Regidora de Serveis Socials Acollida i Cooperació), Jordi Masdeu
(Regidor de la CUP), Sílvia Garcia (Dinamitzadora Casa Flors Sirera) i Rosa de Paz
(Coordinadora del Programa de Cooperació i Secretària del CM de Solidaritat).
Donat el tractament del tema de Pla de govern, assisteix personal tècnic de l’àmbit de
Participació, durant el primer punt abordat.
S’excusen: Proide, ACP i representant de CIU

ORDRE DEL DIA
Donat que hi ha un punt a l’ordre del dia relatiu a la recollida de propostes per al Pla
de govern i, tenint en compte l’assistència de la tècnica municipal de Participació, es
passa a primer punt aquesta temàtica.
La regidora,Àngels Santolaria, presenta el tema. L’objectiu és recollir de forma
participativa, especialment amb les entitats del sector, però també amb la ciutadania
en general, opinions i propostes que enriqueixin les polítiques previstes als diferents
àmbits. Pel què fa a Cooperació, les actuacions estan dintre de l’eix 1: Polítiques
socials i per a la igualtat.

A partir d’aquestes propostes de partida, es va obrir un diàleg amb les persones
assistents per recollir aportacions. Les idees proposades van ser:
•

Recuperar l’enfoc transversal de les polítiques de Cooperació i introduir
aspectes d’economia social en el mateix funcionament de l’Ajuntament.
Per coherència amb els continguts que es treballen a sensibilització ciutadana,
cal reforçar la compra pública ètica en la cultura organitzativa de l’Ajuntament.
Aquest factor s’hauria de consolidar de manera que pogués ser un eix estable
que no es modifiqués en funció dels canvis d’equip de govern.

•

Es troba a faltar que no s’hagi inclòs un full de ruta per recuperar el 0,7%
destinat a les polítiques de Cooperació. Els darrers anys s’ha acumulat una

pèrdua molt important de recursos, sobretot pel què fa al suport a projectes als
països empobrits i/o en conflicte.
A més de les aportacions que es van fer al Plenari, es recomana debatre el tema a les
entitats i poder enriquir les aportacions a la web habilitada per a aquest tema. Del
conjunt d’aportacions es farà el redactat final de Pla de govern que es presentarà al
Consell de Ciutat, previst per al mes d’octubre. Fins al 15 de juliol hi ha marge per
poder introduir les propostes.
http://www.manresa.cat/governobert/programesDeGovern/pla-de-govern
La tècnica de Participació, Montse Gibert, va respondre alguns dubtes per part de les
entitats. Una qüestió és que les aportacions individuals pesarien tant com les que pot
fer una entitat; el motiu és que es destaca recollir idees més que no pas prioritzar els
temes que sorgeixin.

INICI DELS TEMES PROPIS DEL PLENARI
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL DARRER PLENARI.
L’ordre del dia del darrer Plenari s’aprova per consens.
2. SÍNTESI DE LA MEMÒRIA 2015
Per tal de poder valorar el treball realitzat durant el 2015, es repassa tant els objectius
plantejats com les principals activitats, recollint dades i apreciacions qualitatives.
Aquests aspectes són importants de cara a tenir-ho en compte en les principals
campanyes a realitzar durant el 2016. (Adjuntem resum).
Destaquem:
• Diversitat en la metodologia d’activitats de sensibilització (tallers, jocs,
xerrades...) i adaptació a diferents públics
• Augment de les activitats a centres educatius (flexibilitat al format que pot
acollir cada centre)
• Bon valoració dels canvis introduïts a la Fira d’ONGD
• Debilitat d’assistència al Fòrum (recerca d’alternatives, potser no cal
concentrar-ho a l’octubre)
• Inici de treball transversal amb Ensenyament i Turisme
• Reflexió al voltant d’eines de comunicació del Consell (donar continuïtat als
elements treballats al gener 2016)
Aportacions: aclariments sobre títol d’una moció i sobre el grau de marge de les
partides pressupostàries. Si bé, hi ha el topall de recursos aprovats al pressupost i dels
acords de contingut amb Diputació com a finançador extern, sí existeix marge per
treballar diferents propostes de ponents, tallers o materials utilitzats.

3. ÀMBIT DE SENSIBILITZACIÓ
En aquest apartat varem realitzar tant un repàs a les activitats realitzades fins al
moment com un recordatori dels propers actes a programar.
•

Temàtica refugiats. A banda de repassar el cicle que va tenir lloc a l’abrilmaig, es van presentar els materials divulgatius previstos per commemorar el
dia internacional de les persones refugiades. Es va comentar idees i suport per
a enfortir la difusió dels actes, tant de forma presencial en actes previs al 18 de
juny com a través de les xarxes.

Es va valorar que a les properes activitats hi hagi col·laboració d’entitats de
diferents sectors, especialment esportiu i cultural.
•

Manresa Solidària. Aquest any hi ha la proposta de centrar les activitats
especialment en la Fira d’ONGD i en l’Ecoviure. La data prevista per a la Fira,
després de combinar altres esdeveniments de ciutat, és el 15 d’octubre.
Cal que les entitats comencin a definir la seva forma de participació
(estand comú o individual) i si proposen tallers concrets. També cal poder
fer pluja d’idees quant als lemes, ja que a finals de juliol és important tenir
definida la imatge divulgativa.
L’Ecoviure serà el 21, 22 i 23 d’octubre. La proposta és mantenir diferents
formats de sensibilització respecte a temes de Cooperació: exposició, xerrades,
tallers... Quant a temàtiques diferents per a aquesta edició, es proposa poder
tenir un record per als activistes mediambientals que fan una tasca molt dura i
arriscada a molts països.

•

Formació per a les entitats relativa a enfortir els arguments per fer
sensibilització vers la situació de les persones refugiades. Donat que ens
interessa arribar especialment a persones poc iniciades en temàtiques de
Cooperació i que poden tenir opinions basades en rumorologies, és important
dotar-nos d’eines pràctiques per poder aportar informacions concretes i
adients, especialment per quan realitzem punts informatius a peu de carrer o
elaborem materials.
La proposta és fer un divendres a la tarda per comptar amb el màxim de
disponibilitat de les entitats. Seria formació oberta a tothom interessat. El grup
que treballa el tema de persones refugiades va proposar tenir en compte els
materials de Stop Mare Mortum. Proposta de data: 8 de juliol.

4. ÀMBIT DE COOPERACIÓ
Es preveu convocar la convocatòria de subvencions a països del sud després de
l’estiu. Les bases, criteris de puntuació i recursos no variaran en relació al 2015.
Les entitats que vulguin presentar projecte, cal que tinguin en compte que si han rebut
finançament al 2015, per optar a subvenció al 2016, com a mínim han d’haver entregat
un informe parcial del projecte en execució.

5.

RODA D’INFORMACIONS DE LES ENTITATS

Creu Roja
Caritas

Caminada Solidària nocturna.
Dissabte, 11 de juny.
Xerrada de Teresa Forcades a la FUB. La revolució de
les cures. Dijous, 9 de juny.

Unesco

Xerrada tema persones refugiades el dia 7 de juny.

Escodines

Exposició Humor gràfic i drets laborals al món.

Gràcies per l’assistència
Finalitzem el Plenari a les 22h del dia 6 de juny ____________________________

