ACTA COMISSIÓ SOLIDARITAT JUNY:
13 de juny de 2017 a les 19h, Àrea de Serveis a la Persona
Assisteixen:
-Angel Ruiz: CE El Tricicle
-Mireia Pascual: CE El Nus
-Victor Casas: Camins Solidaris
-Vicenç Bonjoch: Acció Solidària i Logística
-Laura Casadó: Arrel
-Fidel Caralt: Església Evangèlica
-Manu Peña: Tècnic Cooperació

Han excusat la seva absència:
-David Giraldo: Creu Roja Joventut
-Carme Gorriz: Associació Solidança
-María López: voluntària comerç just
-Àlex Medrano: Regidor de Cooperació
-Ana García: Departament Cooperació

1) PROGRAMA “SANT JOAN DESPI AMB ELS DRETS
HUMANS”
Es fa lliurament de les biografies dels defensors/es que participaran
al projecte de Ciutats Defensores dels Drets Humans, s’acorda
convidar la Mare Advertencia Lírika, en torn de matí i tarda el
dimarts 10 d’octubre, per realitzar xerrades als joves dels instituts i
un taller al Bulevard. De segona defensora s’estableix un ordre de
prioritat en funció de disponibilitat (1- Lorella Praeli, 2-Hatice
Kamer, 3-Aisha Dabo), en breu es confirmarà amb quina de les tres
podem comptar per realitzar un cafè col·loqui obert a la ciutadania.
Pel que fa a la campanya de ciutat, s’ha fet revisió dels plafons del
2016, hi han bastants en bon estat i es valora utilitzar-los aquest
any, a fi d’aprofitar recursos existents, es repartiran a diferents
equipaments de la ciutat. A banda es planteja una nova campanya,
amb un caire més simbòlic: es proposa col·locar gàbies (antigues
tipus “mimbre”) en diferents equipaments amb missatges que
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continguin drets humans. En aquesta línia es proposa afegir
l’element dels ocells en un material lleuger, que continguin drets
humans i sigui la ciutadania la que els agafi de les gàbies i els pugui
anar penjant per la ciutat, d’aquesta manera es guanyarà impacte
en la ciutadania, en fer la campanya més visible.
Sorgeix un altre proposta de fer missatges amb llaunes, incrustades
a parets, es valorarà on es podrien ubicar i si es poden fer amb la
participació de jovent. En tot cas, es guarda com a idea que pot
servir per a futures edicions.
Pel que fa al programa es mantindrà el format de l’any anterior,
amb un targetó que englobi actes de CDDH, de Drets de l’Infant, la
campanya de ciutat i alguna exposició complementaria (s’enviarà
mail amb propostes d’exposicions per valorar-les). La campanya
s’acabarà de concretar entre juliol i setembre.
2) PARTICIPACIÓ DE LA COMISSIÓ DE SOLIDARITAT A
LES FESTES DEL CARME
Es revisa el tríptic i s’aporten alguns canvis amb voluntat de
millorar-lo i que sigui més entenedor, els canvis s’enviaran al
dissenyador, es comenta que per la manca de temps potser no tots
els canvis es poden fer aquest any, en tot cas es tindrien en compte
per al concurs de 2018 (especialment pel que fa a incorporar altres
imatges).
S’acorda que el jurat estigui composat per 3 membres(1
representant de l’Ajuntament, 1 representant de la Comissió de les
Festes del Carme i 1 representant d’una pastisseria de la ciutat).
Es demanen voluntaris/es per la carpa, el dissabte 15 de juliol en
horari de 10 a 13:30h aprox. Es proposa establir torns, en tot cas de
moment només te disponibilitat una persona del Tricicle, la resta
informaran per correu electrònic de qui pot venir de la seva entitat.
3) DIADA D’ENTITATS
Es fa resum del que es va parlar en l’anterior comissió, es recorda
que la comissió tindrà una carpa on s’esposaran els projectes de
cooperació que es duent a terme des de entitats de la ciutat.
Pel que fa a l’activitat oberta a la ciutadania es comença a concretar
el contingut del “videomatón”, s’acorda establir 3 temàtiques de
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vídeos: un que serveixi per treballar mitjançant tallers o activitats en
temes relacionats amb la comissió, un amb caire de difondre algun
missatge concret sobre cooperació(més tipus anunci publicitari) i
finalment un de diagnosi sobre temes que es vulguin abordar per la
comissió. En base a això es demana pensar preguntes concretes de
cada bloc i enviar-les per mail entre juny i juliol, al setembre es farà
un recull de totes les preguntes i s’establirà la temàtica exacta de
cada vídeo i quines preguntes es realitzaran.
Es planteja també la opció d’enfocar l’activitat en funció de cada
vídeo, per exemple dissabte tarda preguntes sobre un bloc i
diumenge matí sobre un altre.
Apareix la idea de que en comptes de preguntes es pugui lliurar un
retall d’una notícia que provoqui una reacció/comentari del
participant. Quan tinguem les propostes s’acotarà com dinamitzarho. També es parla de les múltiples opcions en l’edició posterior: per
exemple que la mateixa pregunta es respongui per diferents franges
d’edat i això es visualitzi seguit en el vídeo per veure les diferents
visions.
4) REUNIÓ COMISSIÓ JULIOL
Es recorda que al juliol sempre es fa la comissió en un espai
exterior, per acomiadar el curs i tenir un espai més distés on valorar
la feina feta. L’any passat només van poder venir 3 membres de la
comissió, es valora que l’espai del pic nic, per horari i assistents no
es del tot idoni. Es convocarà la comissió en alguna terrassa on fer
un petit pica pica, es proposen dos dates en que la majoria de
membres poden assistir: 6 o 10 de juliol a les 19h, s’acabarà de
concretar i convocar a tothom.
Altres
Camins Solidaris informa que l’arribada dels infants sahrauís està
prevista cap a finals de juny, vindran 4 infants a la ciutat.
Es concretarà la propera reunió pel 6 o 10 de juliol a les 19 h. a
concretar l’espai. Farem repàs de temes oberts.
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