ACTA COMISSIÓ SOLIDARITAT DESEMBRE:
14 de desembre de 2016, 19h a l’àrea de serveis a la

persona

Assisteixen:
-Angel Ruiz: CE El Tricicle
-Vicenç Bonjoch: Acció Solidària i Logística
-Mireia Pascual: CE El Nus
-Victor Casas: Camins Solidaris
-Carme Górriz: Associació Solidança
-Núria Font: Tècnica cooperació
-Ana García: Departament cooperació
Han excusat la seva absència:
-Àlex Medrano: Regidor de cooperació
-Laura Casadó: Arrel
-David Giraldo: Creu Roja Joventut
-Fidel Caralt: Església evangèlica
-María López: voluntària comerç just
1. VALORACIÓ CAMPANYA DRETS HUMANS I DRETS DE L’INFANT
Es valora positivament el fet d’englobar totes les activitats de la campanya
en un tríptic per unificar les diferents accions (tallers, xerrades,
exposicions...).
Els vinils de sensibilització que s’han exposat a molts punts significatius del
municipi es podran reutilitzar i s’ha de donar un pas endavant per pensar
alguna dinàmica que es pugui relacionar per donar més empenta a la
propera campanya.
En quant a les activitats de Ciutats Defensores dels drets humans, els
defensors que ens han visitat enguany (Jeihhco, Zaina Ehraim, Maria Dantas
i mestre Pantera) han tingut una bona acollida i les seves intervencions han
estat molt valorades, tant per els alumnes d’ESO i Batxillerat com per a la
ciutadania.
Han participat tots els centres d’ensenyament secundari i batxillerat del
municipi.
En el cas dels actes oberts a tota la ciutadania s’hauria de reforçar la difusió
per tenir més públic i en conseqüència més impacte.
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Es confirma que Sant Joan Despí pertany al Fons Català de Cooperació i
que a partir de la propera edició el projecte Ciutats Defensores de Drets
Humans serà liderat pel Fons Català.
Podem fer propostes per als defensors que ens visitaran l’any vinent.
En quant als tallers realitzats a les escoles de primària de sensibilització dels
drets de l’infant, les valoracions també son molts positives per part dels
mestres i han tingut molt bona acollida per part dels alumnes.
Els propòsits de millora per l’any vinent son:
-

Acabar de concretar ofertes més atractives per no fer repetició i innovar.
Arribar a totes les escoles (no han participat dos centres que esperem
que participin el proper any).
Ampliar la durada en els tallers de quart, cinquè i sisè per passar d’una
hora a hora i mitja i així poder aprofundir més en la reflexió final.

En quant a la valoració de la festa de cloenda dels drets de l’infant que es
va fer el dissabte 19 de novembre, la valoració es molt positiva en quant a
tallers, activitats, actuació musical, participació dels esplais...però s’hauria
de millorar la participació de la resta de nens.
Es fan diferents propostes:
-

Fer la festa entre setmana
Fer alguna activitat per atraure al públic adult

En general, es repeteix a totes les activitats realitzades obertes a la
ciutadania la baixa participació. Es plantegen diferents propostes per
millorar aquest aspecte:
-

Vincular-les amb altres activitats més populars (esports, teatre...)
Fer menció a les intervencions que precedeixin a d’altres actes amb un
alt índex de participació.

2. CONVOCATÒRIA PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL
Ja estan aprovades les bases del 2017. La novetat més important és el
termini de presentació; fins el 20 de gener.
Tant els formularis com els criteris per a la valoració econòmica son els que
marca el Pla Director de Cooperació i es mantenen en la mateixa línia que
els darrers anys.
Els formularis estan penjants al web municipal a l’apartat de
DESPIENTITATS
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3. UTOPIES I REVISTA 2017
S’ha de definir el format i contingut de la revista, en la qual es fa memòria
de les activitats realitzades per la campanya de drets humans i s’anuncien
les properes utopies.
També s’han de concretar les utopies que es treballaran durant els mesos
de març i abril.
La Carme contactarà amb Jordi Èvole a veure si té disponibilitat per assistir
a una xerrada.
Es proposen un seguit de temes per les utopies:
-

Turisme sostenible per el desenvolupament.
Noves tecnologies vinculades amb drets humans.
Temes actualitat. Segueix malauradament en vigent actualitat el tema
dels refugiats.
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