
 
 
  
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL 
MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ  
 
 
Data: 24 de novembre de 2021  
Hora d’inici: 17:30h 
Lloc: Sala d’Actes del Casal Pere Quart 
 
ASSISTEIXEN 
 
Vocals Ajuntament de Sabadell 
Sra. Marta Morell, 2a Tinenta d’Alcaldessa, Presidenta del Consell per delegació de 
l‘Alcaldessa. 
Sra. Francisca Maya, regidora d’Esquerra Republicana 
Sra. Laura Casado, regidora de Ciutadans 
 
Vocals Entitats 
Sr. Agustín Lorca, de Xarxa Solidària Sabadell - Colòmbia 
Sra. Anna Marin, de la Fundació Educació Solidària 
Sra. Carme Jalón, de Vols – Voluntariat Social 
Sra. Clara Marcilla, de Taller d’Art, Cultura i Creació 
Sr. Enric Quilez, de la Fundació Pau i Solidaritat 
Sr. Francesc Vives, d’Oxfam Intermon  
Sra. Herminia Nubiola, de la Fundació Kalilu Jammeh 
Sr. Josep Navó de Mans Unides  
Sra. Judith Sánchez, de la Fundació Sid Moskitia 
Sra. Katrina Cárdenas, de la Fundació Main  
Sr. Marcel Torras, d’Agermanament Sense Fronteres 
Sr. Marcial Peralejo, d’Ajuda Directe 
Sra. Margarita Puigarnau, de la Fundació Vicente Ferrer 
Sra. Núria Jané, de la Lliga dels Drets dels Pobles 
Sr. Xavi Miralles, de Creu Roja de Sabadell 
 
Altres 
Sra. Rosa Núñez, cap del programa de cooperació, i qui també actua de secretaria 
accidental 
Sra. Ikram Rich, cap de secció del programa de cooperació 
Sra. Margot Planas, tècnica del programa de cooperació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
 
ESTRUCTURA DEL CONSELL 
 

1. Benvinguda 

Abans d’entrar a la sala, s’ha fet signar l’assistència i emplenar un full sobre drets 
d’imatge i altres. 

2. Espai relacional 

L’objectiu d’aquest espai era incentivar la relació entre les entitats i que aquestes 
aportessin idees en relació al pla de treball 2022. Aquesta part ha constat de: 

- Un photocall, en el que tothom s’ha fet fotos en grup, utilitzant diferent 
atrezzo. 

- Plafons, en aquests hi havia informació sobre el consell de solidaritat i les 
comissions de treball, i es tractava de fer-ne una lectura i fer propostes de 
futur. 

3. Taula rodona 

L’objectiu era deixar un espai perquè les entitats expressessin com estan, després 
d’aquests dos anys de pandèmia. Aquesta va ser dinamitzada per la comissió 
permanent. 

4. Valoració 

Al final de la sessió les entitats han pogut escriure, en un foli penjat a la porta, si li ha 
agradat el format d’aquest consell i si canviaria o afegiria alguna cosa. 

 
ACORDS PRESSOS 
 

- S’aprova l’acta de la sessió anterior, 30 de juny de 2021 

- S’incorpora, com a nou membre del Consell, l’entitat Fundació Kalilu Jammeh 

- Es porten a terme diferents espais de treball, l’espai relacional i la taula 

rodona, amb una valoració al respecte. 

 

IDEES IMPORTANTS  

- S’haurien de cercar i programar consells amb temes d’interès, 

d’ensenyament i aprenentatge entre les pròpies entitats. Per exemple com 

fidelitzar als voluntaris que estan a les entitats. No cal anar a buscar grans 

experts, les mateixes entitats poden aportar les seves experiències. 

- Han sortir reflexions: com el tancament de fronteres i la influència del nord al 

sud és i serà una oportunitat per canviar actituds. Una vegada més es fa 

palès la necessitat de comptar amb públic juvenil a les entitats i cercar 

estratègies de com arribar a ells. 



 
 
  
 
 
 

- La covid ens ha ensenyat noves formes de participació. El treball virtual i unir 

sinèrgies han estat fonamentals. Un exemple d’això ha estat  el cas de les 

iniciatives que han portat a terme la comissió d’educació per la ciutadania 

global. 

- Aquest plenari del consell s’ha portat amb un format diferent que ha permès 

que els seus membres pugessin interactuar i a la vegada treballar temes  o 

reptes de futur. És important que aquestes sessions siguin d’utilitat per 

tothom, i per això s’aniran unificant esforços per anar generant idees i 

propostes que permetin el dinamisme i la participació activa de les entitats. 

 

DOCUMENTS ADJUNTS 

- 1er document és un recull de les valoracions fetes per les entitats del plenari. 

- 2on document és un recull de les aportacions i anotacions fetes en els 

plafons sobre reptes de futur. 

 
 
 
 


