
      
 
ACTA COMISSIO DE SOLIDARITAT GENER 2018 
 
 

1) Convocatòria projectes de cooperació: 
 
Recordem que el termini per a presentar-se a convocatòria de 
projectes de cooperació 2018 es el proper dilluns 22 de gener. 
Els formularis ( que son els mateixos d’altres anys) els podeu trobar a  
www.despientitats.com en l’apartat recursos/subvencions 2018/ punt 
7.2 
Cualsevol dubte restem a la vostra disposició. 
 
La Marta d’Acció Solidària i Logística comenta que seguiran treballant 
en el mateix projecte d’hortes comunitàries per a dones a Senegal i 
l’Àngel del Tricicle també que continuaran treballant amb l’esplai de 
Cochabamba i que tot i que ara estan de vacances estan treballant en 
la convocatòria. 
 
Pel que fa als segons pagaments de 2017, la previsió es que es 
puguin pagar abans del mes de Març de 2018, en aquelles 
justificacions que no hi falta cap documentació. 
 
 

2) Revista utopies 
En la darrera comissió ja havíem apuntat a que aquesta edició de la 
Revista anés en la línia de fer una mica de retrospectiva històrica dels 
projectes que estem treballant. Fruit d’això, des del departament ens 
hem donat compte que la regidoria de cooperació enguany compleix 
el seu 25 aniversari. En aquest context la idea es fer un especial 25 
anys de cooperació en la revista on es pugui fer un resum de tot el 
que s’ha fet des de la ciutat durant aquests 25 anys. 
 

1) un mapa mundi amb tots els projectes de cooperació 
internacional i d’emergència. 

 
2) Un recull de totes les campanyes de mobilització ciutadana i 

accions de sensibilització que s’han realitzat 
 

3) Dades molt generals ( s’han destinat xxx€ a la cooperació, 
s’han finançat xx projectes, s’han realitzat xxx campanyes..etc) 

 
4) Dedicaríem un espai als projectes en curs ( però no serà una 

pagina per entitat. 
 
En aquest sentit necessitem que de les entitats pugueu fer un recull 
de dades a destacar del projecte en curs així com un històric dels 



projectes que han rebut suport per part de l’ajuntament. També ens 
interessen imatges actuals i passades de projectes i campanyes ( 
apadrinaments, meninos da rua, esplai a Mèxic, gales de creu 
roja...per donar idees) 
 
També en el marc del 25 aniversari estem pensant de poder fer 
algunes activitats commemoratives. ( un cop hagi passat utopies). 
De moment les idees son fer un sopar, una exposició..etc. amb 
l’objectiu de visualitzar tota la tasca realitzada. 
 
 

3) Utopies concretes ( definir temes i dates) 
 
La idea es de fer un cafè col·loqui abans de setmana santa, es a dir, 
la setmana del 19 al 23 de març i una desprès, en la setmana del 9 
al 13 d’abril. 
Es comenta de provar de canviar una mica el format dels cafès 
col·loquis per tal de poder atraure a un públic mes ampli. 
 
Surt la proposta de fer un cafè col·loqui que es basi en la relació 
entre el mon de l’art i la solidaritat, l’impacte que pot tenir i com es 
pot utilitzar l’art en campanyes i projectes. En aquest sentit es parla 
de contactar amb Tortell Poltrona de Pallassos sense fronteres ( que 
fa una actuació a Sant Joan Despí el mes de febrer) i també de 
provar amb algú de Txarango ja que han estat força implicats en els 
campaments de refugiats i ASL hi te algun contacte. 
 
Una altra proposta similar seria “esport i solidaritat” donat que en 
actes esportius la gent es mobilitza molt per causes solidaries. En 
aquest sentit hi ha moltes entitats de Sant Joan que fan accions 
destinades a campanyes i projectes i podríem contactar amb elles per 
organitzar alguna cosa conjunta. També en aquest sentit es podria 
contactar amb la Fundació Johan Cruyff que tenen projectes de 
cooperació amb tema d’infància tant aquí com en altres països. 
 
 
El tema de Murs i Refugiats, que s’havia parlat de tractar també en 
l¡utopies el deixem per mes endavant donat que hi ha un grup de 
persones de Sant Joan Despí que estaran sobre el terreny els mesos 
de març i abril. ( veure punt 4) 
 
 

4) Altres: solidary wheels 
 
Han vingut invitades a la Comissió la Maria, l’Helena i la Berta de 
Solidary Wheels. Son noies de Sant Joan Despí i sant just que han 
estat als campaments de refugiats i han creat una xarxa de voluntaris 
per realitzar-hi algunes accions concretes. Tenen idea d’anar-hi desde 



finals de febrer uns tres mesos a realitzar tasques especifiques de 
suport mèdic, psicològic i legal.  
Ofereixen poder fer tasques de sensibilització al municipi com ara 
xerrades ( als centres educatius o població general) o alguna 
exposició. Ens sembla molt interessant que vinguin a explicar la seva 
experiència. 
Les invitem a formar part de la comissió. 
 
 
Quedem que la propera reunió la farem en DIJOUS 15 DE 
FEBRER A LES 10H A L’AREA DE SERVEIS A LA PERSONA. 
 


