ACTA COMISSIÓ SOLIDARITAT OCTUBRE:
17 d’octubre de 2017 a les 19h, a l’Àrea de Serveis a la
Persona

Assisteixen:
-Angel Ruiz: CE El Tricicle
-Mireia Pascual: CE El Nus
-Vicenç Bonjoch: Acció Solidària i Logística
-Eduard Abreu: Camins Solidaris
-María López: voluntària comerç just
-Àlex Medrano: Regidor de Cooperació
-Manu Peña: Tècnic Cooperació
Han excusat la seva absència:
-David Giraldo: Creu Roja Joventut
-Laura Casadó: Arrel
-Fidel Caralt: Església Evangèlica
-Carme Gorriz: Associació Solidança
-Ana García: Departament Cooperació

1) DIADA D’ENTITATS
El proper cap de setmana tindrà lloc la diada d’entitats, en la que com
sempre estarà present la comissió de solidaritat.
A la carpa de la comissió trobarem una exposició informativa en forma
de plafons, sobre els projectes de cooperació en marxa, així com tota
la informació sobre les activitats desenvolupades al departament de
cooperació, solidaritat i nova ciutadania.
També tindrem com a novetat un videomatón on la ciutadania podrà
participar i donar el seu punt de vista a diferents qüestions
relacionades amb la cooperació i la solidaritat.
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Es decideix que les preguntes formulades seran les següents:
Pregunta1:
-Tens coneixement d’experiències de cooperació que es
facin des de Sant Joan Despí? En cas afirmatiu, explica-les.
Pregunta 2:
-Digues 3 paraules que per a tu defineixin la solidaritat.
En principi vam pactar que eren dos preguntes, però si fos possible
en el mateix format fer una tercera, afegiríem aquesta:
Pregunta 3:
-Se t’acudeix alguna experiència de cooperació que puguem
impulsar des de Sant Joan Despí?
Es demana col·laboració als membres de la comissió que s’ofereixen
a estar en la carpa i el videomaton dintre dels següents horaris:
- La Mireia estarà dissabte de 12 a 14h per col·laborar en el
muntatge.
- L’Eduard vindrà la tarda de dissabte de 19 a 21h.
- El diumenge comptarem amb la presència de l’Àngel i el
Vicenç de 10 a 12h. i la Mireia de 12 a 14h.
2) VALORACIÓ DE LES ACTIVITATS DE CDDH
Es valora molt positivament la visita a la ciutat de les activistes de
drets humans Diana Avella i Aliya Harir.
L’assistència de públic tot i la vaga d’estudiants, al fòrum amb Diana
Avella, va comptar amb més de 300 alumnes, també es va trobar al
Bulevard amb prop d’una trentena de joves.
En el cas de l’Aliya l’assistència va ser menor, una desena de
persones van participar del cafè col·loqui.
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En tot cas, caldria fomentar la participació de les activitats obertes a
la ciutadania encara que son conscients que el segment de població
interessat és limitat.

3) DRETS DE L’INFANT
Ja han començat a realitzar-se a les escoles de primària del municipi
els tallers de Drets de l’Infant que conclouran a principis de
novembre.
La festa de tancament tindrà lloc el dissabte 18 de novembre a la
plaça del Mercat.
Es farà una propera reunió amb els esplais per concretar les
activitats a desenvolupar.
*Es proposa fer la propera reunió de la comissió de
solidaritat en horari de matí, els dimecres a les 10h. En
principi, tothom està d’acord i els va bé aquest horari.
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