PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT
Dilluns, 19 de juny de 2017 a les 19:30h, Casa Flors Sirera
Assisteixen: Justícia i Pau (Alba Oliveras), Col·legi de treball Social (Gemma
Solanas), Rokpa (Jordi Planell), Inshuti (Fina Farrés), Fundació Vicente Ferrer
(Laura Verbón), Proide (Carme Mollet), Amics del Senegal (Mocthar), Amics de la
Unesco (Pep Vila), Creu Roja (Montse Ribalta), C. Sant’Egidio (Pere Sobrerroca).
A títol personal: Pilar Tresserra i Dolors Masats.
Àngels Santolaria (Regidora de Serveis Socials Acollida i Cooperació), Ainizhe
Irujo i Felip Gonzalez (representants PSC), Sílvia Garcia (Dinamitzadora Casa
Flors Sirera) i Rosa de Paz (Coordinadora del Programa de Cooperació i
Secretària del CM de Solidaritat).
S’excusen: ACP i representant de CIU

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL DARRER PLENARI.
L’ordre del dia del darrer Plenari s’aprova per consens.
2. RETORN DE LES SESSIONS DE REVISIÓ DEL CONSELL
REALITZADES AL MES DE MAIG
Donat que durant el mes de maig es van realitzar dues sessions per revisar els
objectius i funcionament del CM de Solidaritat, es va dedicar aquest primer punt a
sintetitzar les conclusions d’aquests debats.
El relat més extens està a disposició de les entitats. Es va aprofitar el Consell per
sintetitzar els principals acords de les sessions:
Quant a objectius del Consell, les persones participants van coincidir que
continuaven vigents les finalitats per a les quals es va crear el CMS i, de fet, durant
el 2016 es va editar un tríptic de presentació del CMS on ja es recollien els
objectius actualitzats.
Del debat van sorgir tres grans grups d’objectius:
• Denunciar les causes de les desigualtats amb claredat i també donant veu
als testimonis del sud
• Millorar les estratègies de comunicació
• Continuar enfortint el treball en xarxa
Quant a propostes:
• Aclarir l’encaix entre regidoria, Casa Flors Sirera i CMS de cara a tenir una
“marca” clara davant la ciutadania. En aquest sentit, s’acorda que
l’ajuntament treballarà una proposta i es farà retorn al proper Plenari.
• Cal prioritzar un projecte que pugui ser de ciutat i que es treballi
conjuntament. Les entitats ja tenen que destinar molta energia al
funcionament de les pròpies activitats i hauríem de trobar un projecte
conjunt que motivés, però realista i que no suposi molta dedicació
addicional. La Fira d’ONGD pot ser una proposta, però poden haver altres
opcions.
Un altre tema conjunt del Consell és el tema anual del Pla de
sensibilització, però és un aspecte que porta molt directament la regidoria i

•

potser no hi ha prou consciència conjunta del Pla, especialment aquest any
que no s’ha realitzat la matinal de gener on es valora i planifica
conjuntament.
Va quedar pendent de concretar quins mecanismes de coordinació són
necessaris per dinamitzar el Consell. Una possibilitat és reprendre una
comissió permanent que promogui temes i línies d’actuació.

3. PROPOSTES MANRESA SOLIDÀRIA 2017
Relacionat amb el punt anterior, es va realitzar un intercanvi d’opinions sobre si la
Fira és el millor projecte per a treballar de forma conjunta. Les posicions són
diverses al respecte. Si bé, hi ha entitats que desestimarien realitzar la Fira en el
format actual, d’altres troben que és important mostrar la feina un cop a l’any, ja
que és una bona opció d’interacció amb les persones i, inclús, alguna entitat ha
pogut incorporar voluntariat, tot i que no és el més freqüent.
D’altres opinions, aporten que cal analitzar bé els objectius de la Fira. Cal
diferenciar si l’objectiu és donar a conèixer cada ONGD o bé el Consell en sí, ja
que això pot fer que la Fira s’hagi de dissenyar de diferent forma.
Després de debatre les diferents postures, va caler repassar el format de les
darreres fires, ja que ja s’han anat introduint canvis tant de franja horària com de
format i ambientació. Actualment la Fira es fa de tarda-vespre i hi ha tant espai
conjunt com espai per a les entitats que es volen visualitzar més individualment.
També es va reforçar en positiu el fet de donar “capsules” informatives al mateix
escenari i la cloenda amb un tema d’actualitat com va ser la projecció del
documental Astral.
Un dubte era mantenir la Fira, ja que des de fa dos anys com a Cooperació,
conjuntament amb altres regidories, estem impulsant la Mostra d’Economia Social i
Solidària amb un format similar a la Fira d’ONGD. Una opció seria intentar fusionar
les dues activitats, però hi ha el risc que el missatge sigui més confús per a la
ciutadania i, d’altra banda, difícilment hi cabríem tots a Pça Sant Domènec.
Sempre hi hauria l’opció d’ampliar espai a Passeig o Crist Rei, però cal pensar-ho
bé.
Al ser precipitat buscar alternatives sòlides, acordem tornar a realitzar la Fira
d’ONGD a Sant Domènec en horari de tarda-vespre. Caldria buscar un
al·licient addicional com va ser l’any passat el camió de la FVF. La Fira tindrà
lloc el 21 d’octubre. També va sorgir la proposta de crear un espai on els
centres escolar puguin mostrar tota la tasca que fan en relació a Cultura de
Pau. Es va acollir molt bé la idea i la Dolors Masats es va oferir per a realitzar
un “porta a porta” per a les escoles per motivar-les a participar.

4. INFORMACIONS DE LA REGIDORIA
a. Propers actes
Repàs dels proper actes relacionats amb la celebració del dia internacional
de les persones refugiades.
b. Convocatòria Cooperació 2017
Per qüestions relacionades amb la Tresoreria municipal, la convocatòria de
subvencions no tindrà lloc fins a la segona quinzena de setembre. Les
bases i criteris de valoració, no han canviat de forma substancial,
únicament s’han enfortit els criteris relacionats amb la perspectiva de
gènere. Aprofitem per informar que els pagaments de les subvencions
2016, tindran lloc la darrera setmana de juny.
c. Informació general.

La regidora fa la proposta de concedir la Medalla de la ciutat a la Flors
Sirera. L’objectiu es posar en valor persones com la Flors que aporten un
esperit de lluita i generositat per a treballar per a millores col·lectives. El
punt principal és que la família ho visqui en positiu i, per tant, la regidora hi
contactarà per sondejar el tema. Es reforçarà el fet que la concessió a la
Flors és en representació a la figura de les persones cooperants i entitats
que fan una tasca imprescindible per millorar la realitat.
Una bona opció seria anunciar el tema en el marc de la Manresa Solidària i
fer l’atorgament formal al gener coincidint en l’aniversari de l’assassinat de
la Flors i amb el Memorial pels conflictes oblidats.
5. RODA D’INFORMACIONS DE LES ENTITATS

Col·legi
Treball
Social

ACP

•

La Gemma, ens recorda que continua oberta la convocatòria
de subvencions del Col·legi de Treball Social . Els projectes
han d’incloure la figura del treballaror-a social com a part
fonamental de la tasca a desenvolupar. Es poden consultar
les
condicions
a
la
web
del
Col.legi:
http://www.tscat.cat/informacio/convocatoria-ajuts

•

També ens informa que el dimecres es realitzarà una
xerrada conjunta amb el Col·legi d’advocats per tractar el
tema de la Renda Garantida de Ciutadania. La regidora
comenta que el dijous d’aquesta mateixa setmana,
precisament la Dolors Bassa tractarà el mateix tema en una
xerrada que tindrà lloc al a FUB

El Ricard ens demana fer arribar informacions sobre diferents
contactes amb entitats que poden enriquir la programació de
sensibilització:
• Què passa al Yemen? Solidaris sense fronteres és una de
les poques entitats que actualment està treballant a la zona.
• Ligia Arriaga: activista mediambiental de Panamà actualment
protegida per amenaces
• Possibilitat de comptar amb el pianista l'Aeham Ahmad i
activitat complementària de sensibilització

Gràcies per l’assistència
Finalitzem el Plenari a les 21:30 h

______________________

