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ORDRE DEL DIA 

 CONSELL DE MOLINS DE REI SOLIDARIA  
 
Data  09 de març de 2017 

 
Lloc Federació Obrera 

 
Hora de 20.00 h a 21.00 h 

 
Assistents 
convidats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents:  

ONG’S i entitats del Consell de Molins de Rei Solid ària:  
Ajut al Poble Cubà (Pere Bergoñòn) 
Ass. Teranga (Abdulaye Fall) 
Creu Roja (Alfred Solsona) 
Desenv. a l’Àfrica Songtaaba (Rosa M Pubill, Conxita Tarragó) 
Fundació Vicente Ferrer (Judith Herrera) 
Molins de Rei amb el Sàhara (Miquel Rosas) 
Solidança – Fandema (Carme Górriz) 
L’Agrupa (Gemma Pi) 
 
 
Ajuntament: 
Gemma Millan (Molins Camina) 
Sílvia Guillén (ERC Molins de Rei)  
Jessica Revestido (Regidora de Cooperació, Solidaritat i Pau) 
Raül Carretero (Cap negociat de Cooperació, Solidaritat i Pau) 
Anna Farrés Roqué (Técnica de Cooperació, Solidaritat i Pau) 
Alba Gómez Lopez (Técnica de Cooperació, Solidaritat i Pau) 
 
 
Amnistia Internacional (Pilar Goula) 
Ass. Comerç Just (Rosa M. Coso) 
Plataforma Molins de Rei Acull 
Francisco José Garcia (Regidor no adscrit) 
Júlia Fernández (Iniciativa per Catalunya)  
Josep Raventós  (CUP Molins de Rei)  
 
 
 

 

  
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1. Pla Director de Cooperació 2017-2020 
 
L’Agustí Fernàndez forma part de l’equip tècnic que col·laborarà de forma activa en el 
desenvolupament del Pla Director 2017-2022. Es presenta davant del Consell de Molins de 
Rei Solidària. Exposa que es farà una avaluació del Pla anterior (2011-2015) i que es 
plantejarà el nou basant-se en els aprenentatges de d’aquest. Per això sol·licita la 
col·laboració de totes les entitats, i de les persones que estan implicades en cooperació i 
poden i volen fer-ho.  
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Comunica al Consell que hi haurà un feedback continu de forma individual i col·lectiva per 
compartir informació i supervisar l’evolució de la construcció del Pla. Per exemple, en la 
diagnosi, en les línies d’actuació i amb l’avaluació.  Presenta amb el projector l’esquema del 
treball i de les accions a realitzar (document adjunt). 
 
L’Agustí verbalitza que el Pla Director tindrà una part de Cooperació directa del que ha fet 
l’Ajuntament. I que cal reforçar i recuperar la comunicació amb els col·lectius de la població 
estrangera residents al municipi, i les institucions. 
 
La resta del Consell de Molins de Rei Solidària també es presenten. Es fan qüestions 
referents al desenvolupament del nou Pla Director (2017-2022). 
 
La Sílvia Guillén (ERC Molins de Rei) pregunta quina classe d’indicadors d’avaluació 
s’establiran respecte a les accions de sensibilització. L’Agustí respon que seran tan 
quantitatius (número d’accions, número d’accions de vinculació, pressupost, etc) com 
qualitatius.  
 
La Judit Herrera (Fundació Vicenç Ferrer) comenta que les entitats estan acostumades a 
rebre, i que ja és hora que també aportin.  
 
L’Abdulaye (Associació Teranga) ens explica que ell porta deu anys a l’associació i que va 
estar present en l’anterior Pla Director, no obstant no es va fer una posada en comú amb el 
Consell durant el mateix.  
 
En Pere Bergoñòn ( Ajut al Poble Cubà) consulta una problemàtica de manca de documents 
per a poder presentar el projecte a la subvenció d’aquest any. S’ha posat en contacte amb el 
Fons Català però encara no ha obtingut resposta. En Raül li explica que segurament a 
principis de la setmana vinent ja es posaran en contacte amb ell, i que igualment, encara que 
de forma momentània no tingui els documents pot presentar el projecte fent una esmena 
conforme està pendent de rebre els documents absents.  
 
L’Agustí necessita que el Consell es miri el Pla Director 2011 – 2015 i en dues setmanes 
demanarà la col·laboració.  

 
2. Valoració Fira de la Candelera 
 
En general la valoració és molt bona, sobretot en quant a la performance sobre refugiats que 
es va dur a terme.  En Raül afegeix que s’està portant a terme un videoclip. Si està acabat, 
es visionarà en la pròxima reunió del Consell.  
 
La Jessica exposa que no va poder anar a la valoració que es va fer sobre la fira d’aquest 
any, i per tant, no té coneixement si de cara a l’any que ve encara es mantindrà la carpa o hi 
haurà un canvi de format.  

 
3. Memòries/Projectes subvencions 2016/2017 
 
Hi ha fins el dia 17 de març per presentar-lo. En Raül comenta que hi ha hagut dubtes alhora 
de presentar-lo. Cal presentar una còpia al Fons Català i una còpia a l’Ajuntament. També és 
necessari tenir justificat el projecte anterior, sinó està justificat no pots optar a una nova 
convocatòria. Sí és així, hi cal presentar la justificació d’algun projecte anterior, per 
l’abril/maig es pot intentar justificar o sol·licitar una pròrroga.  
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4. Mostra de Cinema Drets Humans i Interculturalita t  
 
La Jessica presenta la XI Mostra i fa referència a donar valor als projectes que fem. En Raül 
exposa la cartellera d’enguany i anima a la gent del Consell a participar-hi. Dóna especial 
èmfasi a la sessió de professors i mestres, i a la de clausura. Totes les pel·lícules han estat 
escollides perquè toquen temes com la solidaritat, la cooperació i les problemàtiques amb les 
polítiques socials actuals, així com la immigració de Sud – Amèrica cap a Nord – Amèrica, o 
la necessitat d’una reforma en el paradigma educatiu. S’informa sobre la roda de premsa que 
tindrà lloc el dia 21 de març i que també estan convidats a participar. 
 
5. Setmana de la Solidaritat (proposta data, activi tat, festa... 
 
Enguany la festa de la Solidaritat es farà a la Plaça del Palau el 20 de maig. La intencionalitat 
en quant al desenvolupament de la festa és recuperar el de l’any passat, ja que va funcionar 
bé. Es demana la opinió a la resta del Consell sobre la continuïtat de la metodologia 
enguany. Algun acte destinat a la població infantil a la tarda, algun acte de sensibilització i un 
concert final. Es proposa, per exemple, repetir la performance de la Fira de la Candelera. I al 
vespre fer Bollywood o  música Amèrica llatina, per exemple.  
En quant al tema dels estands informatius, també es demana l’opinió sobre repetir el format.  
En general al Consell li sembla bé la metodologia d’actuació, tant per la distribució de l’espai 
com per la programació de les activitats.  
 
Per poder programar les activitats en Raül demana que els participants omplin el full que se’ls 
ha adjuntat amb l’ordre del dia. Es respectarà la reserva d’hores segons l’ordre de sol·licituds. 
Es podran enviar les propostes fins el 30 de març.  
La Jèssica verbalitza la possibilitat de realitzar activitats conjuntes entre entitats. 
La Judith Herrera pregunta si durant la setmana es podran fer activitats vinculades a la 
setmana de la solidaritat. En Raül li respon que és possible, i que des de la Regidoria de 
Cooperació s’ha contactat amb la Fundacio Akwaba per portar a terme contactontes a la 
Biblioteca Pau Vila. La Judith aporta que la Fundació Vicenç Ferrer ha creat un guinyol de 
Vicenç Ferrer amb el qual s’explica als més petits la seva història.  
 
6. Altres punts sobrevinguts 
 
En Miquel Roses (Molins de Rei amb el Sàhara) ens comenta la seva participació en la 
campanya Acull un somriure, degut a la davallada en la participació el projectes d’aquesta 
índole. Ens demana al Consell si el podem ajudar fent difusió. També informa sobre l’acte 
que es portarà a terme el dia 26 de maig al pati del Palau sobre Acull un somriure. I el 22 
d’abril fan un dinar amb famílies acollidores. Volen realitzar la campanya també a Sant Feliu, 
a Castellbisbal i a Papiol.  
 
La Gemma Millan (Molins Camina) convida al Consell a la concentració contra la crescuda de 
les polítiques feixistes, que es portarà a terme el 18 de març a la Plaça de l’Ajuntament.  
 
La Judith Herrera (Fundació Vicenç Ferrer) també informa sobre l’acta per una residència de 
la tercera edat com cal el divendres 17 de març a les 12h a la Plaça de la Llibertat.  
 
La Sílvia Guillén (ERC Molins de Rei) exposa que el dijous 23 de març a la Sala Gòtica es 
realitzarà l’entrega del Premi Caterina Casas 2017 al compromís social i nacional a Oscar 
Camps.  
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Finalitzar la reunió recordant que les entitats enviïn les fitxes de les activitats per la festa de la 
solidaritat quan abans millor i com a data límit el dia 30 de març. 
 
 
 
 
Molins de Rei, 9 de març de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raül Carretero Campderrós 
Cap en funcions del Negociat de  
Cooperació Solidaritat, Pau i Drets Humans  

Vist i Plau, 
 
 
 
 
 
Sra. Jessica Revestido Romero 
Regidora de Cooperació, 
Solidaritat, Pau i Drets Humans  

 


