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ACTA COMISSIÓ SOLIDARITAT JULIOL: 
10 de juliol de 2017 a les 19h, Poliesportiu Salvador Gimeno 

 
Assisteixen: 

 
-Mireia Pascual: CE El Nus 
-Victor Casas: Camins Solidaris 
-Vicenç Bonjoch: Acció Solidària i Logística 
-Carme Gorriz: Associació Solidança 
-Àlex Medrano: Regidor de Cooperació 

    -Manu Peña: Tècnic Cooperació 
-Ana García: Departament Cooperació 
 
Han excusat la seva absència: 
 
-Angel Ruiz: CE El Tricicle 
-David Giraldo: Creu Roja Joventut 

    -Laura Casadó: Arrel 
    -Fidel Caralt: Església Evangèlica 
    -María López: voluntària comerç just 

 
1) PROGRAMA “SANT JOAN DESPI AMB ELS DRETS 

HUMANS”  
 

Tenim confirmació de defensores i dates: 
 
- Lorella Praeli (EEUU) Jove defensora de les persones sense papers 

als EEUU, directora de polítiques i campanyes d’immigració a 
l’American Civil Liberties Union (ACLU). Nascuda al Perú, als 10 anys 
va emigrar amb els seus pares als EEUU per aconseguir un 
tractament mèdic per a la seva cama amputada i va estar 14 anys 
sense paper. Va ser conscient de la seva condició d’indocumentada 
quan va voler anar a la universitat gràcies a una beca i fou la 
primera estudiant sense papers en la seva universitat. 
 
Drets defensats: No discriminació: per una ciutadania inclusiva. 
Drets de les persones migrants. Drets de les minories. No 
discriminació. 
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Activitat: 

� Cafè col·loqui dimecres 4 d’octubre al CC Mercè Rodoreda de 
19 a 21 h. 

 
- Diana Avella (Colòmbia) Treballa amb el hip hop, des de 
organitzacions de base per a la defensa del dret a la vida de les 
dones i joves i per la no militarització de la vida. Actualment treballa 
en acompanyaments de joves i infants desplaçats a Cundinamarca i 
també en projectes sobre l’embaràs adolescent. 
 
Drets defensats: Activisme social artístic pels drets de les dones. 
Dret de les dones i igualtat de gènere. Dret a la cultura. Dret a 
defensar els drets humans. 
 
Activitats: 

� Xerrada alumnes 3r i 4rt d’ESO dijous 28 de setembre a 
l’auditori CC Mercè Rodoreda. Dos torns: de 10 a 11:30 h i de 
12 a 13:30 h. 

 
� Taller de hip-hop i concert col.loqui amb els joves del centre, 

divendres 29 de setembre al casal del joves, el Bulevard, de 
18:30 a 20:30 h. 

 
Per a complementar el programa es proposa escollir entre una de 
les següents exposicions: 
 

• Mare Nostrum: Europa davant la crisi del refugi  
17 plafons de foam de 1 m. D’alçada per 70 cm. d’amplada. No 
tenen suport, s’han de penjar amb fil de pescar.  
 
http://www.solidaritat.ub.edu/wp- 
content/uploads/2017/03/Exposicio%20Mare%20Nostrum% 
20Europa%20davant%20la 
%20crisi%20del%20refugi.pdf 
 

• Paraules descalces. Dones fent Pau  
16 panells plastificats de 3x1m. Es poden penjar directament a la 
paret o a guies, o adaptar-los a unes torres cúbiques.  
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http://icip.gencat.cat/ca/formaxi/exposicions/Paraules-
descalces 
 
Al mes de setembre farem difusió del programa d’activitats amb un 
fulletó. 
 

2) PARTICIPACIÓ DE LA COMISSIÓ DE SOLIDARITAT A 
LES FESTES DEL CARME 

 
Demanem col·laboració per a estar a la carpa de la comissió de 
solidaritat. A les 9.30 h farem el muntatge de la carpa i acabarem 
sobre les 14 h. Ens confirmen assistència: 
 

o Carme: a primera hora 
o Mireia: a partir de les 12 h. 
o Vicenç: no pot per motius laborals però intentarà que hi vagi 

una companya d’Acció Solidària i Logística 
o Victor: a les 12 h. 

 
Aprofitant l’estada durant l’estiu de 4 infants sahrauís acollits per 
famílies de la nostra ciutat, Victor intentarà que hi vinguin tots 
quatre sobre les 12 h. per a fer una trobada amb ells i amb les 
seves famílies d’acollida i donar-los la benvinguda a la ciutat per 
part de l’Ajuntament. 
 
 

3) DIADA D’ENTITATS 
 
Queda pendent per a la propera reunió la formulació de les 
preguntes per a fer a la cabina de “vídeomaton” 
 
Es concretarà la propera reunió al mes de setembre.  
 
Ens desitgem un bon estiu per a tothom! 


