
 
PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT 

Dilluns, 5 de febrer de 2018 a les  19:00h, Casa Fl ors Sirera 
 

Assisteixen: Justícia i Pau (Alba Oliveras), Federació d’AV (Assumpta Domingo i  
Toni Erro), Col·legi de treball Social (Gemma Solanas), Rokpa (Jordi Planell), 
Proide (Carme Mollet), Associació Catalana per la Pau (Ricard Sánchez), Yamuna 
(Glòria Pérez)., Creu Roja (Miquel Riera), C. Sant’Egidio (Pere Sobrerroca). A títol 
personal: Pilar Tresserres. 
 
Àngels Santolaria (Regidora de Serveis Socials Acollida i Cooperació), Jordi 
Masdeu (Regidor de la CUP), Roser Alegre (Dinamitzadora Casa Flors Sirera), 
Montse Mestres (Cap de servei d’Acció i Cohesió Social) i Rosa de Paz 
(Coordinadora del Programa de Cooperació i Secretària del CM de Solidaritat). 
 
Convidats per tractar el tema de la Caravana musical per la Pau: Marcel i Mireia 
representants d’Atap. 
 
S’excusen:  Inshuti,  representant de CIU i a títol personal Joan Babelli. 
 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
PUNT SOBREVINGUT PER CONÈIXER EL PROJECTE CARAVANA MUSICAL 
PER LA PAU 
Donat que aquest projecte encaixa amb els objectius de sensibilització en relació a 
la situació de les persones refugiades que es planteja el Consell Municipal de 
Solidaritat, hem trobat important que es pugui explicar directament a les ONGD de 
la ciutat. Per aquest motiu dos representants d’Atap, la Mireia i el Marcel, ens han 
explicat les principals característiques de la Caravana. 
 
Si bé, la proposta neix de persones com el Joan Babelli implicades des de fa 
temps en el tema de suport a la població refugiada, el projecte ha anat creixent i 
comptant amb diferents suports i, actualment, el lidera Atap i compta amb la 
col·laboració del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.  
 
Atap té la seu a Calders i és una entitat que neix al 2014 amb la voluntat de 
millorar la situació dels col·lectius en risc. En concret el projecte de la Caravana, té 
la finalitat de millorar la situació emocional de la infància refugiada a través de la 
música. Per això, inclou dos parts importants: organitzar classes de música al 
Líban i recollida d’instruments musicals. Es contempla enviar voluntariat a terreny. 
Donat aquest plantejament, es preveu un treball a 3 anys vista, dos persones 
coordinant el projecte i una contrapart amb fort coneixement de la situació de les 
persones refugiades al Líban (Socors Popular del Líban). El projecte també inclou 
un concert a Catalunya amb la participació d’infants que assisteixin a les activitats 
musicals. 
 
Per poder desenvolupar l’activitat es preveuen diferents actes de sensibilització i 
recollida de fons. Un d’aquests actes és el proper dissabte 17 de febrer al Kursaal. 
Les entrades ja estan a la venda i es comptarà amb diferents actuacions 
interculturals i amb la presentació del projecte a Manresa. 
 
Aportacions de les entitats: 
 



• La importància d’identificar professionals de la música a terreny i 
incorporar-los al projecte. D’una banda, apoderarà a la població local i, 
d’altra banda, farà més sostenible el projecte. 

 
• La importància que el voluntariat que es desplaci a terreny tingui una 

formació específica en cooperació internacional. Tan important com la 
formació musical és comptar amb un perfil adient quant a relacions nord-
sud i models de cooperació.  

 
• Diferents entitats ofereixen la seva experiència organitzant estades i 

brigades i en activitats formatives perquè pugui revertir en el voluntariat 
d’Atap. Tant l’ACP com Yamuna compten amb contactes relatius en tema 
formació i, en concret l’ACP ha treballat durant temps amb la contrapart 
proposada al Líban, amb molt bona experiència. 

 
• També es pot contemplar la Federació Catalana d’ONGD com orientadora 

en temes de formació, ja que han treballat molt aquest tema i el codi ètic de 
la cooperació. 

 
 
1  APROVACIÓ DE L’ACTA DEL DARRER PLENARI 
L’ordre del dia del darrer Plenari s’aprova per consens.  
 
2 PRESENTACIÓ DE LA NOVA DINAMITZADORA DE LA CASA F LORS 
SIRERA 
Tot i que moltes entitats ja han tingut oportunitat de coincidir amb la Roser Alegre, 
com que és el primer plenari en què participa varem trobar oportú presentar-la 
formalment en el marc de la reunió.  Aprofitant aquest punt, varem fer una roda 
ràpida de presentacions ja que hi havia altres persones que participàvem per 
primera vegada i així podien ubicar el representant de cada entitat. 
 
 
3 ÀMBIT DE SENSIBILITZACIÓ 
Breu balanç de les activitats del Pla de sensibilització 2017 
Com que es tractava del primer plenari de l’any, la Roser va presentar un breu 
resum de les activitats de sensibilització que es van realitzar durant el 2017. La 
idea és ampliar aquesta informació quan tinguem finalitzades les memòries de 
l’any. 
 
El resum va servir per recordar el lema i principals actuacions del 2017. Sota l’eix 
“Essencials”  es va realitzar una programació mensual que ha recollit tant temes 
d’actualitat com les propostes de diferents entitats del Consell. Cal destacar tres 
línies: Activitats realitzades als centres educatius/ Programació oberta a la ciutat / 
Usos de la Casa Flors Sirera. 
 
Centres Educatius.  Bona valoració de les activitats realitzades. Es manté un molt 
bon ritme de demandes, especialment als IES. Pel què fa a primària, com que en 
motiu del dia internacional de la infància es va tenir un record especial per als nens 
i nenes refugiats, s’ha pogut arribar a un total de 15 CEIP. En total s’ha arribat 
quasi a 3.000 alumnes. 
 
Totes les activitats que oferim, s’han recollit en un catàleg de recursos educatius 
vistós per fer-lo atractiu per als centres escolars.  Es demana on es farà arribar i 
com. En motiu del dia escolar de la NoViolència i la Pau, es va fer arribar via digital 
a tots els centres de la ciutat. Es preveu fer un enviament a final de curs per tal que 
es puguin tenir en compte les activitats de cara al proper curs escolar. 
(Repartiment del Catàleg a les entitats). 



 
Activitats obertes a la ciutat.  S’ha continuat incorporant propostes de les entitats 
a la programació i combinant activitats adreçades a públic amb general amb altres 
adaptades a col·lectius. Sempre que ha estat possible s’ha treballat amb iniciatives 
d’altres àmbits: economia social, cultura, medi ambient... 
Exemples: Mostra d’Economia Social i Solidària, Refugiats i Memòria Històrica, 
Drets Humans i Medi Ambient... 
 
Usos de la Casa Flors Sirera. Actualment, tant la franja de tardes com els caps 
de setmana tenim una demanda d’espais elevada. Si bé els caps de setmana, hi 
ha una clara dedicació a vida associativa, especialment d’entitats de nova 
ciutadania, durant la setmana la petició és més d’aules per a classes i tallers. La 
majoria d’activitats estan relacionades amb temes de cooperació i interculturalitat, 
però en els casos que hi hagi disponibilitat també s’accepten peticions d’altres 
àmbits. Durant els matins, hi ha menys demandes, però també s’ha pogut 
optimitzar part dels espais, ja que hem acollit una Casa d’Oficis. Anualment, es 
dóna resposta a necessitats d’una trentena d’associacions sense ànim de lucre. 
 
Per altra banda recordem que de manera estable tenen seu Bages per Tothom i 
Apip-Acam. 
 
Línies d’actuació per al 2018 
Per tal de definir prioritats durant el 2018, hem revisat els objectius que es volen 
aconseguir en matèria de sensibilització i cultura de Pau. A partir d’aquí, s’han 
prioritzat temàtiques i s’han calendaritzat a partir del fil conductor de Rebel·lat per 
la Pau o Manresa Rebel. (Veure document Annex) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIUS 
• Informar i denunciar les injustícies 
• Crear un espai de reflexió per conèixer les causes de les desigualtats 
• Potenciar un espai de solidaritat i acompanyament a les diferents iniciatives 

que sorgeixen a la ciutat amb l’objectiu de promoure un món més just 
• Promoure bones pràctiques per crear tendència i incidir en els hàbits i actituds 

de la ciutadania 
 
Quant a concreció d’activitats, es prioritza: 

• Mantenir el nivell de treball als centres escolars 
• Reforçar la Mostra d’Economia Social i Solidària 
• Combinar activitats de denúncia amb activitats culturals 

VISIÓ 
Davant la interconnexió actual del món,  la qualitat de vida de la ciutat està vinculada 

a les dinàmiques internacionals, així com les decisions de l’àmbit local i personal 
condicionen l’estat global.  

 
En aquest context, l’obertura de la mirada al món i la valoració de l’impacte de les 

nostres actuacions és una prioritat. 
 
 

MISSIÓ 
Crear un eix motor que promogui la reflexió i un estat d’opinió respecte al nostre 

posicionament davant les desigualtats i aporti propostes que,  millorant la nostra pròpia 
situació, tinguin un impacte global positiu. 



• Reformular la Manresa Solidària i transformar la Fira d’ONGD amb una 
mostra del treball que realitzem des del Pla de sensibilització durant l’any. 
La Manresa Solidària es podria passar al mes de desembre i fer coincidir 
les activitats amb el dia internacional dels Drets Humans. Caldria també 
combinar l’activitat amb elements atractius com concerts, mims i exposició 
de gran format. 

 
Aportacions de les entitats: 
1. Reflexió: més enllà de les activitats concretes, cal revisar la forma com 

treballem, tant des de les ONGD com del Consell, i buscar formes creatives per 
incidir en la manera de fer denúncia i propostes. 

2. Justícia i Pau. El grup local celebrarà el seu 30è aniversari i amb aquest motiu, 
ubiquen la trobada anual a Manresa. Es tracta d’organitzar una jornada 
formativa i activitats complementàries entorn al tema de desarmament, 
moviments migratoris i conflictes armats. Vindran ponents reconeguts i també 
es vol fer una mobilització a favor de la pau que tingui repercussió a nivell de 
ciutat. Es treballarà el programa amb l’ajuntament per trobar complicitats i 
dimensió de ciutat. 

3. Relacionat amb el tema del treball de sensibilització a les escoles, sorgeix la 
proposta de fer un comunicat de suport a la tasca educativa davant els intents 
de desacreditar el model educatiu per motius polítics. Es troba una proposta 
molt adient, però cal incloure la mirada internacional i recordar les pressions i 
riscos que corre professorat a molts països. El Ricard farà una proposta de 
text. 

 
4. TEMES  DE COOPERACIÓ:  

o Projectes aprovats a la convocatòria 2017 
L’any 2017 hem comptat amb una convocatòria de subvencions per a projectes de 
Cooperació continuista en relació els darrers anys. Tant pel què fa a la dotació 
econòmica com pel què fa als criteris de valoració. Així, hem comptat amb 
35.000€. 
 
Tenint en compte les bases de la convocatòria, s’ha valorat segons els ítems que 
sintetitzem a continuació: 

• Àmbit de treball (educació, salut, sobirania alimentària...) i estimació del 
nivell de vida al país on es realitza l’actuació. 

• Impacte de la proposta en la millora de l’accés a drets bàsics i qualitat 
de la documentació presentada. 

• Repercussió de la sensibilització ciutadana . 
• Treball en xarxa a Manresa i/o treball en xarxa al terreny. 

 
La valoració s’ha realitzat a nivell tècnic en base a la documentació aportada per 
les diferents ONGD sol·licitants.  Es dóna una desigual qualitat en la formulació del 
projecte, molt relacionada amb si els projectes es realitzen des de seus amb 
personal tècnic o si s’assumeix directament per part del voluntariat.  
 
Projectes presentats 
A la convocatòria s’han presentat un total d’11 projectes.  Tots són pertinents a 
l’objecte de la convocatòria, les temàtiques són molt adequades i aporten la 
documentació mínima necessària per a la valoració.  
 
 El 63,6% dels projectes s’ubiquen a l’Àfrica Subsahariana, el 18,2% a Amèrica 
Llatina i 18,2% 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.  D’altres dos projectes, també presenten un important treball en 
xarxa de diferents agents de Manresa. 
 



Quant a sectors d’intervenció, un 36,4% prioritzem l’accés a l’educació, un 36,4% 
són projectes sociosanitaris, un 18,2  treballen aspectes relacionats amb l’accés a 
l’aigua i millores medi ambientals i un 9% es centren en la problemàtica de 
l’habitatge.   La majoria  de projectes, tot i que prioritzen un d’aquests àmbits, 
parteixen d’un enfoc transversal de l’actuació. Cal destacar també que la majoria 
de plantejaments incorporen l’enfoc de gènere, donat que la població femenina 
parteix d’una situació molt més vulnerable. D’altres àmbits que es valora que 
requereixen especial atenció són les persones amb malaltia mental i el col·lectiu de 
persones refugiades. 
 
Per tal d’afavorir que els projectes de Cooperació tinguin una repercussió important 
pel què fa a sensibilització a Manresa,  la convocatòria d’ enguany manté un pes 
especial el plantejament que es fa de les activitats d’educació pel 
desenvolupament i el treball en xarxa a la nostra ciutat. Això ha suposat un equilibri 
a l’hora de puntuar entre aquells projectes que eren de molta qualitat tècnica quant 
a presentació i desenvolupament al sud i aquells que no tenen tant nivell tècnic, 
però que plantegen una implicació important per part del voluntariat del territori. Als 
projectes amb major puntuació coincideix una molt bona formulació tècnica i 
presència força continuada al territori. 
 
Dotació de recursos 

Nivell de puntuació Dotació 
econòmica 

Núm projectes 

60 punts 1.500€  2 
61-65 punts 2.500€ 2 
Entre 66-70 punts 3.000€  2 
Entre 70-75 punts 4.000€  3 
Més de 75 punts  4.500€  2 

 
 

Projecte Entitats  
Punts  

Import 
atorgat  

489 789 

UN PAÍS EN CREIXEMENT. ELS 
JOVES ARTÍFS DEL PROPI 
FUTUR. PERÚ.2on any 
Joves per la pau. 

C. 
Sant'Egidio 

 
 

63  
2.500,00 

 
 
 

2500 

 

SENSIBLITZACIÓ SANITÀRIA I 
CAMPANYES QUIRÚRGIQUES I 
DE SALUT. CAMERUN 

Amics 
Unesco 

 
60 

 1.500,00 

 
900 

 
600 

CENTRE D’ORIENTACIÓ 
JUVENIL a Vontovorona 
(MADAGASCAR) YAMUNA 

 
72 

 4.000,00 

 
 

4000 

 

MILLORA ACCÉS A L’AIGUA 
POTABLE ZONA RURAL KARA. 
TOGO. FASE V 

Mans 
Unides 

 
68 

 
3.000,00 

 
 
 

700 

 
 
 

2300 

PROMOCIÓ I DEFENSA DELS 
DH A MAPUTO 
MOÇAMBIC ESF 

 
66 

 3.000,00 

 
 

3000 

 

DRET A L’HABITATGE DIGNE A 
FAMÍLIES AMB PERSONES AMB 
ALTRES CAPACITATS  
(DISTRICTE D’ ANANTAPUR) 
ÍNDIA FVF 

 
77 

 

4.500,00 

 
 

1000 
 
 

 
 

3.500 

ENFORTIMENT DE L’EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA  DE GAGUÉ CHÉRIF. 
Fase I 
SENEGAL 

ASEB + 
Base A 

 
72 

 
4.000,00 

 
1100 

 
2900 



ESCOLES PER AL 
DESENVOLUPAMENT.  
Atacant la malnutrició infantil 
MAGADASCAR. PROIDE 

 
74 

 
4.000,00 

 
 

1600 

 
 

2400 

DRET A LA SALUT DE 
PERSONES INTERNAMENT 
DESPLAÇADES 
KURDISTAN IRAQUIÀ ACP 

 
78 

 
4.500,00 

 
 

3000 

 
 

1500 

PROJECTE MODEL DE SERVEI 
“CASA HOGAR”. ENVIGADO. 
COLÒMBIA (2on any) 
 AMPANS 

 
60  

1.500,00 

 
1500 

 

FONT DE LLUM (3a fase) 
GANJA ANGOITA. BENÍN 

AIMA 
INSHUI 

 
63 2.500,00 

 
700 

 
1800 

  
  

35.000,00 
 

20.000 
 

15.000 
 
 

5. INFORMACIONS GENERALS DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓ  
Estat del tràmit per a la concessió del mèrit a la Solidaritat a la Flors. 
S’informa que els tràmits segueixen el seu curs i que properament 
s’informarà de la data concreta perquè totes les persones de les entitats 
puguin combinar agenda i assistir-hi. D’altra banda, la família ha acollit 
amb molta il·lusió la proposat i està treballant el contingut de l’acte amb 
protocol de l’Ajuntament. 
 

a. Moment actual de l’ acollida de persones refugiades a la ciutat 
S’informa que després de la primera etapa gestionada per Dianova, el 
MInisterio ha conveniat amb altres entitats per continuar la tasca de 
primera i segona acollida. Així a Manresa, comptem amb la Fundació 
Tomàs Canet que ja ha rebut 30 persones, però que compta amb 80 
places i APIP-ACAM que té casos tant de 1a com de 2 fase. 
Si bé la Fundació Tomàs Canet, ha optat per un centre residencial que 
ha renovat amb obres força completes, APIP-ACAM treballa l’acollida 
en pisos per nuclis familiars (es preveuen 5 pisos a la ciutat). 
Des del Programa d’Acollida de l’Ajuntament, s’acompanya a aquestes 
entitats per tal de facilitar contactes i gestions per tal de donar una bona 
resposta a totes les necessitats que suposa l’atenció integral a les 
persones refugiades. 
 

 
6. RODA D’INFORMACIONS DE LES ENTITATS 

Les entitats ja havien intervingut en d’altres punts. 
 

7. PRECS I PREGUNTES 
Jordi Masdeu, representant de la CUP al Consell, va demanar 
informació sobre com s’estaven desenvolupant els acords presos en 
mocions municipals aprovades en relació a la banca ètica, energia neta i 
les clàusules socials. La Montse Mestres, cap de servei d’Acció i 
Cohesió social, es va comprometre a donar seguiment al tema per 
poder donar resposta. Estava al corrent que s’havien iniciat contactes 
des de Tresoreria, però que no era fàcil trobar opcions als ritmes i 
necessitats municipals. Properament ampliarem la informació de les 
gestions realitzades. 

 
 

Gràcies per l’assistència 
 

Finalitzem el Plenari a les 21:30 h  


