
 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ. 

16 de setembre de 2021 

Hora : 19 

Format virtual 

 

Ordre del dia: 

1. SOLIDARITATS 2021: conèixer les diferents aportacions de les entitats. 

2. Pla Director de Cooperació i Drets Humans de Vilafranca del Penedès (2021-2025), calendari 

d’execució. 

3. CIUTATS DEFENSORES, explicació xerrades de les defensores. 

4. Torn obert de paraules 

 

 

 

Absents: 

 

 

Abans d’iniciar amb l’ordre del dia la Teresa Planas, tècnica del Servei de Solidaritat i Cooperació 

disculpa a l’entitat Creu Roja Alt Penedès, Amnistia Internacional i IPA Rescue que han excusat la seva 

assistència. 

 

 

Begoña Galera Fundació Pau i Solidaritat 

Maribel Gimenez Grup 3r món_Mans Unides 

Mònica Sanahuja Creu Roja Alt Penedès 

Francesc Rodriguez AL KARIA 

Teresa Coll Entrepobles 

Toni Alsina Sindicalistes Solidaris 

Joan Parra Amnistia Internacional 

Quike Galardi Representació del Grup Municipal VEC 

Marissa Martí Fundació Vicenç Ferrer 

Montse Arroyo Presidenta de la Comissió 

Teresa Planas Ajuntament de Vilafranca – Solidaritat i Cooperació 

Miquel Carrillo Consultor Pla Director 

  

Excusen la seva assistència:  

Teresa Baqués Amics de Puerto Cabezas 

Francisco Martin IPA K9 Rescue 

  

Aleix Rodriguez CUP 

AddlmareK Erraghioui PSC 

Tomas Vidal Ciutadans 

Georgina Corina ERC 

Esther Ribas JxV 



 

1. SOLIDARITATS 2021: conèixer les diferents aportacions de les entitats. 
 

Després d’un intens debat per part de les persones assistents a la reunió, s’acorda realitzar unes 

sessions de treball per tal de debatre diferents aspectes relacionats entorn a la realització de 

SOLIDARITATS i de veure quin ha de ser el model a seguir. 

 

Des del Servei de Solidaritat i Cooperació s’informa de diferents actes que es duran a terme en aquest 

trimestre final del 2021:  

 

Propostes: 

• FIRA D’ENTITATS 31 d’octubre. Proposta de coincidir amb la Fira d’artesans. 

• Documental “18 + 1”, treballa la realitat sobre els menors estrangers no acompanyats. 

21 d’octubre a l’Escorxador. 

• Exposició: En terres Palestines 

Del 30 de setembre al 24 d’octubre de 2021 al Claustre de Sant Francesc 

• Xerrades de Ciutats Defensores obertes a la ciutadania en format virtual 

13 d’octubre Leiria Vay (Guatemala) 

Defensa de la Mare Terra i el medi ambient 

19 d’octubre: Reynaldo Domínguez (Hondures) 

Defensa de la terra i el medi ambient 

• Contacte amb Mònica Bernabé (Corresponsal a l’Afganistan) Pendent de resposta (Possible 

xerrada institucional) Proposta 26 d’octubre de manera virtual(?) 

• Presentació pública del Pla Director de Cooperació proposta de data: 26 d’octubre de 2021. 

S’ha convidat a la Diputació de Barcelona. 

 

En relació a aquest punt s’acorda que cada entitat en parlarà i també ho acabarem de veure en les 

trobades que es realitzaran properament per tractar aspectes tècnics de la Comissió. 

 

2. Pla Director de Cooperació i Drets Humans de Vilafranca del Penedès (2021-2025), calendari 
d’execució. 

 

S’explica que en aquests moments el Pla està previst que s’aprovi el dia 21 de setembre pel Ple 

Municipal i després estigui en exposició pública durant 30 dies per tal que qui vulgui pugi realitzar les 

esmenes que corresponguin. Durant aquest temps es pot  realitzar sessions informatives del mateix. 

 

En paral·lel es realitzarà un treball tècnic amb les entitats que formen part de la Comissió de diferents 

aspectes relacionats amb el funcionament de la Comissió. 

  

S’acorda que totes les entitats assistents a la reunió estan d’acord en participar d’aquests grups de 

treball. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. CIUTATS DEFENSORES, explicació xerrades de les defensores. 

 

S’explica de les diferents xerrades amb les defensores que es duran a terme durant aquesta tardor de 

2021. 

 

S’envia el programa i es convida a les persones membre de la Comissió a que hi participin. 

 

 

6. Torn obert de paraules 

 

Montse Arroyo explica a les membres de la Comissió com està el Projecte REACCIONA. 

Aquest curs 2021-2022 s’hi acolliran tots el Centres de Secundària, un total de 9. Ha tingut molt bona 

acollida  per part de la Comunitat Educativa. 

 

 

 

 

 

 

Teresa Planas,  pregunta als assistents si hi ha més qüestions, dubtes o suggeriments a aportar per els 

assistents,  sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió a les 20:30h, de la qual com a secretària  

de la comissió estenc aquesta acta. 
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