
 
PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT 

Dimarts, 9 d’octubre de  2018 a les  19h, Casa Flor s Sirera 
 

Assisteixen: Justícia i Pau (Alba Oliveras), Federació d’AV (Assumpta Domingo), 
Rokpa (Jordi Planell), Associació Catalana per la Pau (Ricard Sánchez), Enginyeria 
sense fronteres (Marc Bassó), C. de Sant’Egidio (Pere Sobrerroca), Fundació 
Vicente Ferrer (Laura Verbón i Isabel Villena), Yamuna (Glòria Pérez), Assoc. 
Colombians Residents al Bages (Jorge Pulido). A títol personal: Pilar Tresserres. 
 
Àngels Santolaria (Regidora de Serveis Socials Acollida i Cooperació), Roser 
Alegre (Dinamitzadora Casa Flors Sirera), Francisco Bohórquez (activitats 
educatives Flors Sirera)  i Rosa de Paz (Coordinadora del Programa de 
Cooperació i Secretària del CM de Solidaritat). 
 
 
S’excusen:  Proide, Inshuti, Bages per tothom, Col·legi de treball Social i  
representants de CIU i de la CUP. 
 
 

ACTA 
S’inicia la reunió amb la presentació del nou referent de l’Assoc. de Colombians 
Residents al Bages. El nou president és el Jorge Pulido que substitueix al 
Guillermo que no està tan actiu a l’entitat per motius familiars. La voluntat del Jorge 
és reactivar l’entitat i pensar alguns projectes concrets. 
 
1  APROVACIÓ DE L’ACTA DEL DARRER PLENARI 
L’ordre del dia s’ha pogut enviar amb poca antelació i, per tant, s’acorda deixar uns 
dies per revisar i en tot cas introduir canvis. Tot i així, les persones assistents 
veuen bé en general el contingut recollit. L’apreciació que es fa és que estem molt 
d’acord amb les prioritats que es van destacar, però que falta concretar com anem 
avançant en cadascuna de les fites remarcades.  
 
De fet, els aspectes recollits a l’acta que es centren en recollir els reptes de la 
Cooperació, estan molt en coherència amb el tema que es vol tractar abans 
d’acabar l’any referent a la revisió de la imatge corporativa i la creació d’una 
“marca” que enforteixi el coneixement que té la ciutadania de la tasca què fem i , 
sobretot, de cóm entenem la Cooperació. 
 
Aquest darrer aspecte, lliga amb les reflexions fetes en el marc de la Comissió 
Permanent sobre trobar una definició planera i atractiva sobre cóm entenem la 
Cooperació que es trameti com una “pluja” que vagi calant als diferents actes 
públics, tant si són conjunts com si són específics d’una entitat membre del 
Consell. En aquest punt, recordem que la Comissió Permanent es va establir per 
acord de Plenari i participen Yamuna, ACP i la Pilar Tresseres. 
 
2. ACTES ENTORN A LA CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACION AL DELS 
DRETS HUMANS 
La regidora recorda que enguany es va plantejar realitzar un canvi en la tradicional 
campanya Manresa Solidària, ja que el context  i els canvis en les mateixes entitats 
requereixen buscar nous models d’interacció amb la ciutadania. Per aquest motiu, 
es va plantejar relacionar la campanya amb una data internacional significativa en 
l’àmbit de Cooperació: la celebració del dia internacional dels drets humans.  
 
El punt principal de la reunió del Plenari es va ce ntrar en recollir entre totes 
les persones participants: 
 



- Quin model de Cooperació es vol transmetre a la ciu tadania? 
- Com es podria fer arribar? 
 
Quant al primer punt, es veu adequat explicar de manera el màxim de gràfica i 
concreta què entenem per Cooperació. Es detecta que tot i que a nivell de sector 
de Cooperació, en general, s’ha avançat cap a una comprensió de la Cooperació 
basada en la justícia i que fuig d’ assistencialismes, a nivell de ciutadania encara 
pesa molt aquest darrer aspecte i hi ha poca consciència del paper de les nostres 
societats en l’empobriment global. 
 
En relació al segon punt, es pensa què cal un llenguatge proper i activitats a peu 
de carrer. La proposta és combinar materials elaborats per institucions 
especialitzades i de format atractiu i visual amb altres materials més personalitzats 
del què pensem i fem a nivell de Consell a Manresa. Per concretar aquesta part, 
s’havia demanat prèviament a la reunió que cada entitat pensés com definiria la 
Cooperació i amb totes aquestes idees poder elaborar algun format de murals que 
es muntarien al Passeig Pere III, ja que l’exposició més gran estarà ubicada a Crist 
Rei, ja que va funcionar bé aquest format l’octubre passat. 
 
El lema general de la campanya seria vinculat a l’eix anual del Pla de 
sensibilització: Rebel·lat per la Pau. Cal concretar títol a partir del material que es 
vagi elaborant i de la pluja d’idees que es vagi fent: Manresa Rebel, Perd la por 
pels drets humans... 
 
A continuació les persones assistents van compartir el què voldríem que recollís la 
definició de Cooperació: 
 

- Treballar coordinadament pel desenvolupament dels pobles, la justícia 
social i la pau 

- La Cooperació és una petita espelma per maleir la foscor 
- Junts i unànimes amb un únic sentir 
- Lluitar contra la desigualtat és sempre treballar per la Pau 
- Defensem els drets arreu, independentment del lloc on hem nascut 
- Si vols Pau, fes Justícia 
- Cooperació és igualtat d’oportunitats 
- A la Cooperació no li fa por la diversitat: diferents, però iguals en drets 
- La Cooperació és fer xarxa, sempre sumar i trobar el què tenim en comú 
- La Cooperació és Educació: a cap societat la protegeixen les armes, sinó 

l’educació 
- La Cooperació no és “bonisme” és justícia 
- Tots els drets per a tots i totes 
- Equitat i sostenibilitat com a idees motor 
- Comencem per millorar les relacions entre les persones per millorar les 

relacions internacionals. Per ex., la cura a les persones grans, l’acollida de 
la diferència cultural... també són Cooperació. Cal trobar l’encaix amb 
destacar la importància de les relacions interpersonals i temes d’inclusió 
social. 

- També es va parlar d’incloure algun vinyeta tipus còmic: el model de 
cooperació ja ha superat el fet de dir que no es donen peixos, sinó canyes. 
No calen canyes, ja en saben de pescar, cal no “invadir” el riu o robar els 
peixos. En aquest sentit cal incloure conceptes com: quin model de progrés 
es potencia? Què entenem per Bon viure? Què expliquem de l’ expoli de 
recursos? Què hi ha en l’origen de moviments migratoris forçats? 

 
Es veu la necessitat de donar coherència d’estil als missatges i trobar un 
llenguatge proper i accessible. També es veu la necessitat d’acompanyar les idees 
amb propostes concretes d’accions que promouen aquest model de Cooperació: 



“per cada frase, posar alternatives factibles o campanyes d’entitats”. Per exemple: 
comerç just, consum de proximitat-km0, donar espai a projectes de cooperació 
concrets... tot i que es remarqui la importància de l’Educació pel 
desenvolupament/per la Pau. 
 
Per avançar, es concreta que s’enviarà l’acta amb t otes les aportacions 
recollides, perquè es revisi i es completi. A parti r de les idees recollides la C. 
Permanent farà una proposta concreta. Totes les pro postes s’hauran d’enviar 
abans del 22 d’octubre, perquè la C. Permanent ting ui marge per treballar, 
tenint en compte que el material final caldrà que s ’imprimeixi o es pensi 
formats adequats perquè es pugui visualitzar a via pública. 
 
A banda de l’elaboració d’aquests materials, també caldrà pensar idees sobre 
activitats complementàries.  Per exemple algun tipus d’inauguració dels materials 
coincidint amb el 10 de desembre: visita guidada o alguna actuació cultural. 
 
 
3. INFORMACIONS DE LA REGIDORIA 
 
En aquest punt es va informar de manera breu donat que el debat va ser fluid en el 
darrer punt i calia agilitzar la reunió.  
 

o Temàtiques a impulsar el darrer trimestre de l’any:  
 

- Reunió per a tractar el tema de la marca de Cooperació 
- Impuls del Cafè Manresa coincidint amb la Campanya de consum conscient 

de Nadal. Es recorda que un espai interessant són les cantines escolars, ja 
que fa molts anys es va incloure a la cantina de l’INS Lluís de Peguera i és 
una molt bona manera d’arribar als i les joves. 

- Els temes de consum conscient també es reforçaran aprofitant: la fira de 
Santa Llúcia, el Campi qui jugui i l’Ecoviure. 

- Programació mensual octubre: 
- Teatre social. Obra Casa sobre l’acollida de les persones refugiades 

i les causes que provoquen la necessitat d’asil. Col·laboració entre 4 
departaments municipals. Les entitats aprofiten per valorar 
positivament la línia de programar activitats en el marc d’altres cicles 
de ciutat. (20 octubre) 

- Taller de banca ètica en el marc de l’Ecoviure i estands de comerç 
just (27-28 d’octubre) 

- Creació de la Comissió de Valors en el marc de Manresa 2022. Permetrà 
treballar en xarxa diferents aspectes del pla de sensibilització. Un membre 
de la comissió permanent representarà al Consell. Previsió de primera 
reunió al mes de novembre. 

 
o Convocatòria de subvencions de Cooperació: 
A la convocatòria 2018 s’han presentat 11 projectes que estan en fase de 
valoració.  
És cert que hi ha preocupació perquè les exigències de justificació són 
elevades i en el cas de Cooperació hi ha moltes condicionants del país on es 
desenvolupa l’actuació i una complexitat de factors que també condicionen la 
temporalització de les actuacions. Cal que treballem plegats per trobar l’equilibri 
que permeti realitzar bé els projectes i complir els requisits de l’administració 
pública,  ajudant-nos a trobar fórmules rigoroses i a l’hora comprensives. 
 
En aquest sentit, la Comunitat de Sant’Egidio comparteix que la seva contrapart 
ha fet una evolució important a l’hora de presentar la documentació, cosa que 
se’ls hi ha valorat tant des de la mateixa entitat com des de l’Ajuntament. 



Aquest treball conjunt és imprescindible per continuar avançant. La mateixa 
entitat ha plantejat la necessitat d’augmentar la partida de Cooperació per 
poder fer projectes amb més impacte i anar recuperant el 0,7%, almenys, ja 
que s’havia comptat amb l’1 % . 
 
Aquest tema ha estat reivindicació de les entitats els darrers anys. La regidora 
ho té en compte i ho ha sol·licitat al regidor d’Hisenda ara que s’estan elaborant 
pressupostos. 
 

4. INFORMACIONS DE LES ENTITATS 
 
Justícia i Pau Donant continuïtat al projecte Agenda Llatinomericana, 

aquesta entitat i conjuntament amb Araguaia, Caritas i  
Assoc.Josep Ma. Cunill pel Comerç Just,  presentarà 
l’agenda 2019 el proper 30 d’octubre a les 19:30 al 
CCCasino. 
 
El lema d’aquesta edició lliga amb mols dels temes tractats 
al pla de sensibilització: “Les grans causes en allò petit”. En 
aquesta ocasió el ponent serà en Xavier Melloni. 
 
Aprofitem per repartir les agendes a les entitats. 
 

C. Sant’Egidio El proper 27 d’octubre es farà un acte públic d’entrega dels 
diplomes de l’ escola de pau. Aquest reconeixement als nous 
europeus, vol posar en valor el seu esforç per aprendre la 
llengua i, alhora, valorar que moltes d’aquestes persones fan 
retorn a la societat d’acollida participant en activitats de 
voluntariat. 
 
Tot i que no es pot concretar quin testimoni vindrà, l’entitat 
també està organitzant els actes relatius a la campanya 
Ciutats per la Vida i a favor de l’abolició de la pena de mort. 
 
Una bona notícia és que l’entitat ha pogut realitzar un treball 
de mediació amb Andorra que ha tingut com a resultat 
l’acollida de 20 persones refugiades al principat. S’han 
tramitat els visats per motius humanitaris i la fórmula 
d’acollida serà acollida en famílies. 
 

Creu Roja El proper 28 de novembre a la Plana de l’Om tindrà lloc 
l’entrega del premi Santi Vidal. 

 
ACP  

 
Donat l’agreujament continuat de la situació dels líders 
comunitaris tant a Colòmbia com a Mèxic, entre altres 
països, es continua desenvolupant el programa de protecció. 
En aquesta ocasió hi ha acollits a Catalunya dos colombians 
que podran realitzar activitats de sensibilització. Es continua 
treballant també per ampliar l’acollida a persones d’ Oaxaca, 
donat la pressió i amenaces que actualment tenen la majoria 
de líders/lideresses. 

 
Gràcies per l’assistència. Finalitzem el Plenari a les 21:15 h  
 
 
 
Aportacions posteriors al plenari: 



Justícia i Pau 
-La cooperació te per objectiu potenciar el desenvolupament de les poblacions més 
vulnerables del planeta: promoure'n l'educació, l'autoestima i la seva capacitat 
organitzativa. 
-La cooperació ha de tenir molt en compte les iniciatives que parteixen del Sud i 
potenciar-les, a fi que esdevinguin veritablement transformadores.  
-Cooperació= denúncia de les greus violacions dels drets humans. 
-Cooperació=  aprofundir en les causes dels grans problemes del món d'avui.  
La Dolors Llort va dir la següent: "Entre ells, tu i jo construïm un nosaltres". 
 
Domènec 
Cooperar vol  dir, primer de tot, actuar en una determinada direcció per ajudar a 
solucionar un problema. 
Problema que pot ser de tipus polític, cultural, lingüístic, econòmic, de drets i 
deures en les relacions humanes, de gènere, en la cura del medi ambient, els drets 
i el respecte envers els animals..... 
Cooperar és per tant donar un cop de ma. I cada persona el pot donar en allò que 
creu que està al seu abast.   
 
 


