PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT
Dilluns, 27 de febrer de 2017 a les 19:00h, Casa Flors Sirera
Assisteixen: Justícia i Pau (Domènec Cucurella), Federació d’AV (Raül Sánchez),
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 i Lang). A títol personal: Montse Ribalta, Pilar Tresserres, Joan
Babelli, Gabi Palomero, Dolors Masats.
Àngels Santolaria (Regidora de Serveis Socials Acollida i Cooperació), Jordi Masdeu
(Regidor de la CUP), Ainizhe Irujo (representant PSC), Sílvia Garcia (Dinamitzadora
Casa Flors Sirera) i Rosa de Paz (Coordinadora del Programa de Cooperació i
Secretària del CM de Solidaritat).
Convidats per tractar el primer punt de l’ordre del dia: Dianova (Toni Tort i Núria Vergé)
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. ACTUALITZACIÓ D’INFORMACIÓ EN RELACIÓ A LA TEMÀTICA DE
PERSONES REFUGIADES
Donat que diferents entitats del Consell han mostrat interès per conèixer més
directament la situació de l’ acollida de persones refugiades al nostre municipi, ens ha
semblat important comptar amb la presència de Dianova, entitat que gestiona la fase 1
de l’ acollida a Manresa per poder tenir un intercanvi d’impressions. Per aquest motiu,
varem poder comptar amb la participació del Toni Tort, director de Dianova a
Catalunya, i la Núria Vergé, psicòloga de l’equip de treball de l’entitat.
El Toni Tort va explicar en línies generals com contempla el Pla estatal el procés d’
acollida i en quin moment estan actualment les persones acollides a Manresa. Donat
que les primeres persones van arribar el passat mes d’octubre, ara ens trobaríem en
l’etapa final de la 1a fase d’ acollida i entraríem en una segona en què, tot i que
continua havent seguiment de les institucions, les persones compten amb més nivell
d’autonomia i el tema central és l’acompanyament en temes d’inserció laboral i
vivenda.
La Núria Vergé destaca que cada cas compta amb un IPI (pla individualitzat per
aconseguir un treball integral que guiï a cada persona segons perfil i circuntàncies).
Actualment al centre, es compta amb 11 nacionalitats diferents i amb persones de
diferents edats – 10 són infants -. També es comenta que comença a ser bon moment
perquè les persones que ho desitgin participin en activitats de sensibilització com la
que s’està preparant a l’IES Guillem Catà (cicle animació sociocultural).
Al torn obert de paraules, diferents persones tenen qüestions en relació a la segona
fase de l’ acollida. Hi ha una preocupació sobre com es redistribuiran les famílies al
territori i la disponibilitat de recursos. En aquest sentit, caldrà que les administracions i
professionals puguin buscar l’equilibri entre les preferències de cada cas i la disposició
real de recursos. A nivell comarcal, s’està generant una xarxa per tal que cada

municipi pugui oferir recursos, especialment laborals, i així començar a tenir realment
opcions on derivar les famílies amb garanties d’èxit i benestar. D’altra banda, també
cal tenir en compte que hi ha risc que no a totes les persones se’ls hi concedeixi l’
estatus de persona refugiada, cosa que complicaria la situació tant legal com de
projecte vital.
La regidora complementa la informació en relació al Pla català de refugi. Un cop
acabades les fases que defineix el Pla estatal, les persones voluntàriament es podran
acollir al programa català. Consistirà en definir un pla de treball per a cada cas i així
acabar d’enfortir les capacitats necessàries per a l’autonomia, es contempla una
dotació econòmica durant un any. Aquest plantejament suposa detectar situacions de
risc on cal un procés d’acompanyament més llarg i així augmentar les probabilitat
d’èxit (actualment, es comptabilitza que 1 de cada 3 casos es desenvolupen bé
passades les 3 fases d’acompanyament del Pla estatal – com a màxim dura 2 anys en
total-).
L’altra projecte important que inclou el Pla català del refugi, és la proposta de crear
una xarxa de mentoria. Precisament la primera fase d’inscripció va acabar el 24 de
febrer, tot i que es recomana que es continuï difonent , ja que caldran més persones
de les actualment inscrites. Les persones es poden sumar tant a nivell individual com a
grup de 4 o 5 amistats. S’haurà de participar en activitats formatives abans d’iniciar el
voluntariat.
La informació sobre el tema de persones refugiades es complementa amb les
aportacions de la Dolors Masats que fa voluntariat al centre de Berga i de l’Ainizhe que
explica l’experiència de Casa nostra casa vostra a Manresa.
La Dolors exposa que va començar a col·laborar al Centre d’ acollida de Berga, ja que
hi estan destinades algunes persones amb qui ja havia contactat des del projecte Eko
Project. Comenta que a Berga hi ha força població de Síria, tot i que també hi ha
altres nacionalitats, i que hi ha força joves no acompanyats. En aquest sentit, la
demanda d’activitat pot ser diferent en funció de l’etapa vital de les persones
refugiades. També aporta que, el fet que estiguin allotjats en un lloc assequible com
l’alberg, pot anar bé a nivell de socialització.
L’ Ainizhe comenta que, en general, les activitats de Casa nostra casa vostra van
anar molt bé. Actualment, després de les tres activitats plantejades inicialment (actes
als municipis, concert Palau Sant Jordi i manifestació), la iniciativa està plantejant les
línies de continuïtat que es poden donar tant a nivell general com a nivell de municipi.
Cal destacar que actualment s’està realitzant una auditoria per comptabilitzar els
recursos recollits i decidir a quin projectes cal derivar-los.
Una altra dada important és que fins el 30 de març es poden continuar recollint
signatures
Aquest punt es tanca amb la invitació del Toni Tort a visitar el centre. Es pot sol·licitar
a través de l’Ajuntament per poder concretar un dia de visita.

3. SÍNTESI DE LA MEMÒRIA 2016
Com que el Plenari ha estat la primera trobada del Consell durant el 2017, trobem
important poder repassar les activitats realitzades durant el 2016, tant a nivell de
continguts, com de dades de participació i metodologia utilitzada.
En aquest punt, no ens estendrem en l’explicació ja que es pot consultar tota la
informació exposada al final de l’acta. Només destacar que l’estimació de persones
que han participat en total al Pla de sensibilització és de 10.000. També cal destacar la

diversitat de temàtiques i metodologia utilitzada: cinefòrums, jocs de rol, xerrades,
fires... que han posat l’accent tant en el tema de persones refugiades com en els
temes de continuïtat com causes dels conflictes, consum conscient, drets humans...
Pel què fa a la Casa Flors Sirera, un total de 31 entitats diferents en fan ús durant
l’any.
Com a elements nous del 2016 que tindran continuïtat durant el 2017, cal
destacar:
•
•
•
•

Mostra d’Economia social i solidària
Commemoració del dia internacional de les persones refugiades
Itinerari Camí del respecte (s’està preparant activitat didàctica al respecte)
Exposició Podries ser tu (proposta itinerància per barris)

A més de les activitats de sensibilització, cal tenir en compte que es va realitzar la
convocatòria de Cooperació per donar suport a actuacions al sud de les diferents
entitats de Manresa. També trobareu la informació al final de l’acta. Es van poder
aprovar 10 projectes d’àmbits relatius: l’educació, la salut, l’enfortiment d’habilitats
per millorar la capacitat d’autonomia o millores en l’accés a l’aigua o energia neta.
La Gemma, ens recorda que des del Col·legi de Treball social també s’impulsa una
convocatòria que poden sol·licitar aquelles ONGD que en el seu projecte contemplen
desenvolupar tasques de dinamització i treball social. Actualment, s’està plantejant si
s’amplien les dates per sol·licitar subvenció en relació a la convocatòria 2016.
La regidora informa que aquest any, l’Ajuntament té la voluntat de convocar abans
les subvencions per facilitar que les ONGD puguin planificar millor l’execució dels
projectes. Tot i que al març es preveu aprovar les bases no hi ha data concreta de
convocatòria. Cal tenir en compte que els criteris de les bases són de continuïtat, tot i
que., a la puntuació, es reforça tots els aspectes relatius a la perspectiva de gènere.
4. ÀMBIT DE SENSIBILITZACIÓ
Com cada principi d’any, calen definir les línies generals i temàtiques relatives al Pla
de sensibilització. Això ens permet, per una banda, comptar amb un full de ruta anual
que entrellaci millor l’activitat que realitzem i, alhora, optar a finançament de la
Diputació de Barcelona.
Els aspectes que hem tingut en compte al definir el nou Pla:
•
•
•
•

Valoració del Pla 2016
Activitats que realitzen les entitats del territori
Continuïtat de programació per al públic en general, però complementada amb
activitats específiques per a grups on es pot realitzar un treball més a fons i
adaptat al col·lectiu
Buscar un nom que vinculés totes les activitats i que servís de “paraigües”
temàtic tot l’any: ESSENCIALs. En la línia de recollir que és “essencial”
mantenir i promoure a la nostra societat per avançar cap a un món més just.

A part de les activitats adreçades a diferents públics, el Pla inclou una activitat interna
per redefinir aspectes del Consell, tant pel què fa al propi rol del Consell a la ciutat
com als mecanismes de funcionament (tipus de comissions i règim de reunions). En
aquest punt, el Jordi Planell com a representant de la C. Permanent que ha funcionat
durant quasi 5 anys, comenta al Consell que la comissió ha donat per finalitzada una
etapa i posa a disposició la comissió perquè participin altres entitats. Un pas previ

seria decidir la conveniència o no de mantenir la C. Permanent amb les funcions
actuals: portaveu del Consell i òrgan de decisió per agilitzar temes.
S’acorda que el tema s’ha de tractar de forma específica en un altre espai i es
marca el dimecres 22 de març a les 19h per realitzar aquesta tasca de redefinició
del Consell.
Comentaris per recollir al Pla de sensibilització 2017:
•
•
•
•
•

Reduir les temàtiques a un o dos conceptes centrals (desarmament i pau , per
exemple) i insistir durant tot l’any en dades i testimonis al respecte
Enfortir el treball en xarxa amb altres entitats de la ciutat (buscar interessos
comuns). Pot ser caldria una diagnosi social per veure que interessa més a la
gent o on hi ha més estereotips per poder incidir
Aprofundir més en les causes dels esdeveniments
Organitzar eixos temàtics (centres d’interès per trimestres per exemple:
migracions, gènere, economia social, ecologia...)
Tenir més visibilitat a les xarxes socials i a mitjans de comunicació

Properes activitats del Pla:
Durant el mes de març donarem especial visibilitat al tema de gènere, així que es
comptarà amb dues activitats que destaquen el rol social de les dones:
• 15 de març: cinefòrum sobre el documental que ha fet Yamuna
• 22 de març: dinàmiques amb dones. I tu que faries? Facilita: Betty Puerto,
activista colombiana i representat de la Taula de Pau per Colòmbia i de
moviment de dones

5. TEMES DE COOPERACIÓ
S’ha tractat conjuntament al punt 3.
Es va aprovar tots els projectes presentats a la convocatòria: 10 en total
El 60% dels projectes s’ubiquen a l’Àfrica Subsahariana, el 30% a Amèrica Llatina i
10% a Àsia. Un dels projectes es presenta en xarxa i es pot considerar
codesenvolupament, ja que el promou una entitat de persones del país on es realitza
l’actuació. Quant a sectors d’intervenció, un 30% prioritzem l’accés a l’educació, un
30% aspectes relacionats amb l’accés a l’aigua i millores medi ambientals, un 20%
treballen l’accés a la salut, un 10 % focalitzen el treball en la inserció laboral i un 10%
es centren en atenció al col·lectiu amb persones amb altres capacitats. La majoria de
projectes treballen l’ enfoc de gènere, però especialment dos es centren en el
apoderament personal i social de les dones
6. REVISIÓ DE LES COMISSIONS DE TREBALL DEL CONSELL I DE
POSSIBLES NECESSITATS PER AL 2017 (formació, material comú...)
S’ha tractat conjuntament al punt 4.
S’acorda que el tema s’ha de tractar de forma específica en un altre espai i es marca
el dimecres 22 de març a les 19h per realitzar aquesta tasca de redefinició del
Consell.

7. RODA D’INFORMACIONS DE LES ENTITATS
Inshuti

Es ressalta la importància de la revisió del cas de la Victoire al Tribunal
Africà de Justícia els propers 16 i 17 de març. També es recorda la
campanya per recollir fons precisament per poder assumir els costos
judicials que són molt elevats, més si tenim en compte el desnivell de

recursos en relació al govern ruandès que insistirà en mantenir la pena
de 15 anys.
Es demana col·laboració en la difusió d’aquesta campanya.
Un clam per Es recorda que l’acte que va tenir lloc al desembre a Barcelona en
Alep
suport de la situació a Alep, va tenir molt bona rebuda. La combinació
d’informació i música va ser molt bona eina.
A Manresa es farà un acte amb format similar en el marc del Festival
Clam. Data 22 abril al Teatre Conservatori. El Joan Babelli comenta que
comptarem amb quasi tots els músics que van participar a Barcelona.
En el cas de Manresa, hi sumarem grups del Conservatori de Música.
Col·legi
Treball
Social

Donada l’actualitat del tema de persones refugiades, aquest any el
Congrés Català de Salut Mental tractarà la temàtica de com afecten els
processos de refugi i migracions al procés vital de les persones. Tindrà
lloc a Barcelona – CosmoCaixa- a principis de juny.

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

________________________________________

MATERIAL COMPLEMENTARI

Actuacions del Pla de Sensibilització 2016
reCONÈIXER
Participants
Programació mensual
Xerrades
Exposicions

Cinefòrums
Accions
específiques
per a joves

Sobre conflictes camps de treball de solidaritat, persones
refugiades, globalització, TTIP, activisme mediambiental, etc.
Ubicades a diferents espais de la ciutat: biblioteques, Campus
Universitari, places públiques, cafeteries, els Nous Jutjats,
centres educatius... sobre: drets humans, conflicte palestinoisraelí, fiscalitat injusta, canvi climàtic, situació de les persones
refugiades al món, projectes de dona a l’Índia, el Camí del
Respecte ...
3 cinefòrums sobre la guerra a Síria (Syria, self Portait), les
alternatives al sistema econòmic mundial (Mañana) i la defensa
de la terra (El Olivo)
Curs de Metges del Món: “Activa’t: per a una ciutadania
compromesa i activa” amb grups d’escoltes. Acció de carrer al
Carrer Sant Miquel i Plana de l’Om
Obra de teatre social “Efecte 2000” de TracArt. Conformació
d’un grup motor per definir projecte a futur.

1125
10 exposicions
(+ de 3000
visitants)

237
30 joves
formats + 70
persones
participants de
l’acció
170

Mocions

Manresa ciutat d’ acollida i defensora del dret internacional.
Abril
Moció dels governs locals de Catalunya en suport dels acords
de pau a Colòmbia. Setembre.

Cursos de formació
Curs de fotografia solidària amb Oriol Segon
Curs de dansa social amb Queralt Jorba
Curs sobre Codesenvolupament del Fons Català de Cooperació

Curs “Les persones refugiades no són una amenaça. Com ho
expliquem?”

13
12
Mitja dia 15
17 ( 9 dones i
8 homes)
13

Món educatiu
Tallers a centres d’Educació Primària i Secundària
Universitat
Tast de productes de comerç just amb l’equip docent de l’IES
Lluís de Peguera
Projecte “El camí del respecte”. Activitats a 9 escoles (alumnes
de 5è i 6è) sobre el respecte.
Disseny de plaques per a traçar el Camí del respecte a la ciutat.
Inclòs itinerari Turisme.
Educació No Formal
Taller d’ atrapasomnis a les biblioteques veïnals i als centres
oberts
Taller de braçalets per fer sensibilització sobre la situació de les
persones refugiades. Venda de braçalets el dia de la Fira
d’ONGDS
Tallers sobre consum conscient al Campi qui Jugui
Exposició vestíbul + ornaments amb material reciclat
Campanyes i cicles d’activitats
Manresa Solidària. Fira d’ONGDs i Ecoviure
Cicle “Refugiats. Un repte sense resposta”.
Exposició “Síria, la paraula de l’exili”
Cinefòrum “Syria, self-portait”
Taula rodona “Deixar-ho tot i fugir”

1542
142
40
400

113
184 infants
24 dones
400 infants
400 + 135
556
61
40
100

Testimoni Nadia Ghulam
Neda pels refugiats. Tot el dia a les piscines municipals de
Manresa. Aportacions per ProActiva Open Arms (1215€)
Xerrada amb Anna Hernández
Alarmphone. Recollida smartphones per migrants en ruta

Materials de Sensibilització
Exposició “Podries ser tu”
Tríptic del Consell M de Solidaritat
Díptic del Camí del respecte

Comunicació
10 pàgines solidàries a Regió 7
Notes a la premsa local
Blog i facebook
100 cartells Programació mensual a equipaments municipals
amb programació mensual (6 mesos)
Altre material imprès:
Neda pels refugiats: cartells, postals, 7 mupis, flayers escoles
Postal Caminada del pelegrí
Manresa Solidaria: cartells grans, pòsters dn3, díptic, 10 mupis
Campanya Consum: postals de Nadal i cartells, 2 mupis

100
100
40

Difusió d’actes al butlletí d’Intercom, la pàgina web de la
Diputació de Barcelona i l’ajuntament, a l’Apuntador

Usos de la Casa Flors Sirera
Entitats usuàries (amb diferents freqüències d’ús)
Entitats
Consultes i demandes sobre recursos de cultura de pau, banca
Consultes

Visites
Casa

a

la

31 entitats
+ de 100

ètica, cooperació internacional, voluntariat local, demandes de
sales i altre material (carpes, reixes, etc), classes de castellà i
català i accés a serveis d’inclusió social
Visita+ activitat didàctica a la Casa. Alguns IES, la FUB, grups
de dones+ UAB+ professors de la Universitat de Brasil

237

ÀMBIT COOPERACIÓ
Projectes de cooperació
Es va aprovar tots els projectes presentats a la convocatòria: 10 en total
El 60% dels projectes s’ubiquen a l’Àfrica Subsahariana, el 30% a Amèrica Llatina i 10% a
Àsia. Un dels projectes es presenta en xarxa i es pot considerar codesenvolupament, ja que el
promou una entitat de persones del país on es realitza l’actuació. Quant a sectors
d’intervenció, un 30% prioritzem l’accés a l’educació, un 30% aspectes relacionats amb l’accés
a l’aigua i millores medi ambientals, un 20% treballen l’accés a la salut, un 10 % focalitzen el
treball en la inserció laboral i un 10% es centren en atenció al col·lectiu amb persones amb
altres capacitats. La majoria de projectes treballen l’ enfoc de gènere, però especialment dos
es centren en el apoderament personal i social de les dones.
Projecte

Entitats

UN PAÍS EN CREIXEMENT. ELS JOVES ARTÍFS DEL
PROPI FUTUR. PERÚ. Joves per la pau.
C. Sant'Egidio
SENSIBLITZACIÓ
SANITÀRIA
I
CAMPANYES
QUIRÚRGIQUES I DE SALUT. CAMERUN
INSERCIÓ DE JOVES. Cooperativa agrícola i artesana
de dones a Vontovorona. MADAGASCAR
MILLORA ACCÉS A L’AIGUA POTABLE ZONA RURAL
KARA. TOGO. FASE III
CONSOLIDACIÓ
DE
L’ÀREA
D’ENERGIES
RENOVABLES PER LA PROVÍNCIA AMAZÒNICA DE
PASTAZA. EQUADOR
OPTIMITZACIÓ DE L’ÚS DE RECURSOS HÍDRIDS
MITJANÇANT
LA
CONSTRUCCIÓ
D’UN
EMBASSAMENT A LA COMUNITAT DE BETHAPALLI
(DISTRICTE D’ ANANTAPUR) ÍNDIA
ENFORTIMENT DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA AL
CEM DE M’LOMP. SENEGAL. 2a fase Biblioteca
ESCOLES
PER
AL
DESENVOLUPAMENT.
MADAGASCAR.
REFORÇAR L’APODERAMENT DE LES DONES I DE
LES NENES EN LA LLUITA PEL DRET A LA SALUT.
RD CONGO
PROJECTE MODEL DE SERVEI “CASA HOGAR”.
ENVIGADO. COLÒMBIA

Import atorgat

1.800,00

Amics Unesco

1.800,00

YAMUNA

3.800,00

Mans Unides

2.800,00

ESF

4.800,00

FVF
3.800,00
ASEB + Base
A
4.800,00
PROIDE

4.800,00

ACP

4.800,00

AMPANS

1.800,00
35.000,00

