
 
 
 

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT 
Dilluns, 11 de febrer de  2019  a les  19h, Casa Fl ors Sirera 

 
Assisteixen: Justícia i Pau (Domènec Cucurella), Federació d’AV (Assumpta Domingo), Rokpa 
(Jordi Planell), Associació Catalana per la Pau (Ricard Sánchez), Yamuna (Glòria Pérez), 
Inshuti (Fina Farrés), Proide (Carme Mollet), Creu Roja (Montse Ribalta), Col·legi de Treball 
Social (Gemma Solanas). A títol personal: Pilar Tresserres i Joan Babelli. Representants de 
grups polítics: Jordi Masdeu, regidor de la CUP. 
Àngels Santolaria (Regidora de Serveis Socials Acollida i Cooperació), Roser Alegre 
(Dinamitzadora Casa Flors Sirera) i Rosa de Paz (Coordinadora del Programa de Cooperació i 
Secretària del CM de Solidaritat). 
 
S’excusen:  C. de Sant’Egidio i  Fundació Vicente Ferrer Proide  
 
 

ACTA 
 
1  APROVACIÓ DE L’ACTA DEL DARRER PLENARI 
S’inicia la reunió amb l ‘aprovació per consens de l’acta del darrer Plenari del Consell, realitzat 
el passat 9 d’octubre. 
 
2. REDIFINICIÓ “MARCA“ DE COOPERACIÓ 
De de fa temps, el Consell revisa temes de comunicació i d’impuls del model de Cooperació 
que es vol difondre a nivell de sensibilització ciutadana. L’objectiu essencial és difondre un 
model de Cooperació que incideix en les causes que provoquen desigualtat i injustícia, però 
també hi ha la finalitat de sintetitzar en una imatge unificada els diferents logos actuals i facilitar 
una imatge única del treball de Cooperació. 
 
La regidora recorda que a partir del finançament de Diputació, s’ha pogut comptar amb una 
empresa externa perquè ens assessori en temes de comunicació i unifiqui logos i imatge de la 
web. 
 
 Està sent un procés difícil perquè volem unificar molts temes i, a més, hi ha eslògans que ja 
estan molt associats a altres empreses, entitats o partits. Partim de combinar la idea d’anar a 
l’arrel dels problemes, superar el to assistencial i impulsar al canvi: 

 
Possibles combinacions: 
 



 
 
 

 
 
No hi ha cap expressió que reflecteixi ben bé el que es vol transmetre o que tingui consens 
suficient. Tot i així, el concepte de “transformació” recull força bé aquesta voluntat de canviar la 
realitat, de millorar-la, però hi ha l’inconvenient que hi ha partits polítics que utilitzen el terme en 
clau de campanya local. Per aquest motiu es desestima i es realitza una ronda de pluja d’idees 
per veure si entre totes les persones participants sorgeix una alternativa. 
 
Els conceptes recollits són:  participació, ajuda, solidaritat, intensitat, justícia, implicació, 
moviment, creixement, treball conjunt.  
 
També es repassen els lemes que s’han utilitzat en algunes campanyes com “rebel·la’t per la 
pau” i es planteja quina evolució ha fet el concepte de cooperació a nivell d’altres municipis i 
institucions. Tibant d’aquest darrer fil, es recorda que la Federació Catalana d’ONGD, ja fa uns 
anys que va canviar el concepte cooperació per justícia global. 
 
“La Federació entenen la Justícia Global com un concepte ampli i multidimensional que 
engloba i comprèn diversos processos com són el desenvolupament humà, el gaudi efectiu 
dels drets humans i la consecució de la pau. Un dels seus principals objectius ha de ser 
contribuir a reforçar i fer més visible un moviment mundial de crítica i oposició als sistemes que 
produeixen manca d’equitat i desigualtats socials i econòmiques creixents”. 
 
http://www.lafede.cat/el-canvi-de-pell-definitiu-lassemblea-de-la-federacio-aprova-el-canvi-de-
nom-la-nova-missio-i-el-nou-pla-de-treball/ 
 
 
Es valoren diferents aspectes, pensant especialment en el missatge que pot rebre la 
ciutadania:  



• Solidaritat es pot associar a d’altres etapes i es pot traduir més en una voluntat d’ajuda, 
de suport, però no queda tan clara la dimensió de transformació de causes 

• Cooperació es pot associar a transferència de recursos al sud 
• Justícia es pot associar a d’altres àmbits si no s’acompanya de l’adjectiu “global” 
• Rebel.la’ t  pot semblar molt impositiu  

 
Finalment, la idea que “no hi ha pau sense justícia” dóna força a identificar Cooperació amb la 
Justícia Global. S’acorda que es treballi a nivell de disseny amb les idees: 
 

ManresaxlaJustíciaGlobal 
 

JustíciaGlobal Manresa 
 
 
A partir de tenir clar aquest logo com a “paraigües” de totes les activitats de la regidoria i del 
Consell, van sorgir diferents punts de debat:  

• Caldrà canviar el nom del Consell 
• Desapareixeran el logo de la Casa Flors Sirera i el del Consell? Es poden integrar 

d’alguna manera a la nova imatge per tal de recollir d’alguna forma el treball de difusió 
que s’ha fet durant anys? 

 
Pel què fa a la primera qüestió, caldrà revisar el reglament dels consells sectorials i veure com 
contempla aquest tipus de canvis o si és pertinent mantenir el nom del consell, malgrat es tingui 
un “segell” unificat de cara a difusió ciutadana. 
 
Referent a la qüestió de com integrar els logos existents, es deixarà en mans dels dissenyadors 
fer una proposta al respecte. 
 
 
3.  ÀMBIT DE SENSIBILITZACIÓ 
 

A. Breu balanç de les activitats del Pla d’educació per al desenvolupament 2018. Primer 
pdf adjunt. 

El primer plenari de l’any trobem que és important fer un repàs a totes les actuacions anuals 
per tal de tenir una visió de conjunt del treball realitzat i poder-ne comentar els aspectes més 
destacats.  
 
La Roser Alegre va fer una exposició de les principals actuacions agrupades per objectius que 
podeu consultar al primer pdf adjunt. El fil conductor de totes les actuacions és promoure el 
canvi d’actituds i la coresponsabilitat en les millores tant locals com en la seva dimensió global, 
incidint en les causes de les problemàtiques i ajudant a crear espais de crítica constructiva. 
Durant tot el pla s’ha treballat de forma complementària dos nivells: activitats obertes a la 
població en general i activitats específiques per a col·lectius per poder adequar continguts, 
metodologia i llenguatge. També s’ha tingut especial cura de la difusió dels actes i dels 
continguts de la pàgina solidària. 
 
Un altre aspecte fort del Pla, ha estat intentar incorporar les propostes de les ONGD locals, així 
com treballar de forma conjunta amb altres regidories i entitats. 
 
Les activitats als centres educatius continuen tenint molt bona acollida i un bon nivell de 
valoració. A més dels tallers amb l’alumnat, s’ha promogut l’elaboració en el marc d’aquestes 
activitats de materials que són en si mateixos eines de sensibilització: exposició Un mar de Pau 
(primària) i mural La Pau es construeix treballant plegats (2on i 3er ESO). 
 

B. Línies d’actuació del Pla 2019. Veure 2on pdf adjunt. 
Donat que ens les sessions de treball del Consell, es reafirma treballar en la mateixa direcció 
dels objectius de l’any 2018 i mantenir una metodologia de proximitat i el màxim de motivadora 
per diferents grups d’edat, no hi hagut canvis significatius en l’enfoc del Pla 2019. 
 
La regidora Àngels Santolaria, repassa els principals aspectes relacionant-hi les accions 
prioritzades. 
 



×  Obj 1  INFORMAR I  DENUNCIAR LES INJUSTÍCIES  
× Una altra mirada per a una altra realitat 

× Funcionament de la  Casa Flors Sirera  
× Programació estable 

× Una mirada als conflictes oblidats 
× Una mirada als Camps de Solidaritat 
× Una mirada a les utopies. 50 anys JustíciaiPau 
× Una mirada al dret al refugi 
× Una mirada sobre nosaltres. Pacifisme. 
× Una mirada a les xarxes internacionals: 

× Manresa Rebel 
× Comunicar x transformar 

 
× Obj. 2   CREAR UN ESTAT D’OPINIÓ AMB GRUPS ESPECÍFICS 

× Un gest per la pau 
× MOU-TEatre 

 
× Obj 3  DIFONDRE BONES PRÀCTIQUES AMB IMPACTE LOCAL I  

   GLOBAL POSITIU 
× Fem el salt a l’Economia Social i Solidària 
× La Cooperació a la tassa 
× Els valors a la Manresa 2022 

 
Aportacions de les entitats: 
 

• Aprofundir en aspectes formatius tant tenint en compte enfortir la capacitació del 
voluntariat de les mateixes ONGD com pensant en ciutadania que pot transmetre 
valors i bones pràctiques a grups de població. Una idea és que la mateixa programació 
de Flors Sirera sigui formativa, però també ampliar algun curs/taller que està tenint molt 
bona acceptació: educar per a la no violència, prevenció de conflictes, justícia i valors 
democràtics... 

 
• També s’ha mostrat preocupació per donar força als aspectes mediambientals i insistir 

en el tema de la petjada mediambiental, el respecte al planeta terra com a patrimoni 
col·lectiu i, per tant, treballar de forma coherent el model econòmic i el concepte de 
desenvolupament. 

 
Es recullen les dues aportacions i també s’exposa que hi ha temes que, malgrat no 
s’especifiquin directament quant a temàtica, es treballen de forma transversal durant tot el Pla 
d’EpD com són especialment l’enfoc de gènere i els ODS. 
 
 
4.  RODA D’INFORMACIONS DE LES ENTITATS 
 

ROKPA 
10 de març 

19h Cal Gallifa (Sant Joan de Vilatorrada) 

Espectacle solidari de dansa lliure en suport a projectes de Caritas 
ACP 
14 de març 
19h Espai Roig 

Reforçant la xerrada que tindrà lloc el proper 19 de febrer sobre 
camps de solidaritat, ACP organitza una xerrada sobre 
Experiències de voluntariat: acompanyant la Pau a Colòmbia. 

Hi participarà l'Oscar Humberto Melo (testimoni de la persecució de 
líders socials a Colòmbia) i voluntaris i voluntàries d'IAP i ACP 
 

JUSTÍCIA I PAU 
19 de març 
19:30  
Biblioteca Casino 

Exposició Utopies que no ho són. 50 anys de JiPau a Catalunya 
Del 16 de març al 2 d’abril.  
Xerrada de presentació el 19 de març a les 19:30 a càrrec d’Arcadi 
Oliveras i Begoña Iñarra. 
Participen: Araguaia, Assoc Josep Ma. Cunill pel Comerç Just, 
Justícia i Pau, Ajuntament 
 
 



CARAVANA PER LA 
PAU 

 
Diàleg mediterrani per la Pau 
Composició de cançons i intercanvi musical de diferents zones de 
la mediterrània 
En procés de concreció de participants i dates 
 

PROIDE 
 

Han pogut comptar amb una voluntària durant 1 any als projectes 
de Madagascar. Ara que ja ha tornat a Catalunya, s’ofereix per fer 
un article per a la pàgina solidària. 

CREU ROJA 
10 de març 
 

L’ entitat anima a participar a la Transèquia ja que hi haurà una 
aportació per cada participant a projectes socials. 

 
 
5.  ALTRES INFORMACIONS 
 

• Donat el context social i l’afebliment de les garanties democràtiques , diferents entitats 
demanen difusió de manifestos relacionats amb garantir l’expressió democràtica i la 
justícia: 

 
1) La Federació d’Assoc de Veïns trasllada la petició de l’ANC per tal que les entitats 

que ho considerin puguin adherir-se al manifest que han preparat en suport als 
presos polítics. S’acorda que es faci arribar el document per poder-lo donar a 
conèixer a les entitats. 

 
2) Justícia i Pau informa que la institució ha elaborat un comunicat davant el judici de 

l’1 d’octubre: Justícia i Pau anuncia la seva intenció de fer un seguiment del 
desenvolupament del judici contra els dirigents polítics i socials catalans. Reclama 
el respecte de les garanties processals pròpies d’un Estat democràtic i de dret i 
manifesta greus dubtes que en aquest moment es donin totes les condicions 
necessàries per a un judici just. 
http://www.justiciaipau.org/85-portada/2357-comunicat-judici-1-o 

 
 

• En la línia de mobilitzacions ciutadanes per temes de justícia global, l’ACP, en nom de 
Dones solidàries del Bages, demana suport a la vaga prevista per al proper 8 de 
març . La constant violència exercida contra les dones reclama mantenir el nivell de 
mobilització i compromís del 8 de març de 2018. 

 
 

• Informació de la Comissió Permanent : per tal d’enriquir el debat i fer més participatiu 
la preparació i seguiment del Pla d’ExD, es convida a les entitats a participar en les 
reunions que es realitzaran a partir d’ara el primer dilluns dels mesos parells. (18h 
de la tarda a la Casa Flor Sirera) 

 
• El Jordi Masdeu demana si es farà un nou plenari abans de fi de la legislatura. Es 

preveu realitzar una nova reunió a l’abril. 
 
 
Gràcies per l’assistència. Finalitzem el Plenari a les 21:15 h  
 
 
 


