
 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE SOLIDARITAT 

 

7 d'octubre a les 20 h al Centre Cívic de Malgrat 

Ordre del dia: 

1. -Subvencions 2020 
2. -Convocatòria 2021 
3. -Manifest conjunt Afganistan 
4. -Torn obert de paraula 

 
 
 
Assistents per part d’entitats: 
Enric Zaldo, CUP 
Ramir Roger, ERC 
Teresa Verdaguer, ERC 
Josep Gelpí, Malgrat amb el Sàhara 
Joaquim Aubanell, Mans Unides 
Montse Verdura, Amics de l’Índia 
Míriam Reina, Alkaria 
Salvador Gras, Càritas 
 

 
 
Per part de l’Ajuntament: 
Sònia Viñolas, Regidora de Solidaritat 
Jordi Vila, Cap àrea Qualitat de Vida 
 

Excusa la seva presència els senyors Jordi Bayarri i Lluis Espinós. 

S’inicia la reunió llegint l’acta de la reunió anterior i aprovant-la per assentiment de tots 
els membres. 

En relació a les Subvencions 2020 els representants de l’Ajuntament exposen que la 
tramitació segueix el seu curs i l’atorgament es preveu que es produeixi en breu. 

En quant a la convocatòria dels ajuts per a l’exercici 2021 els representants de 
l’Ajuntament expliquen que l’aprovació de la convocatòria es porta a la Junta de Govern 
Local del proper 14 d’octubre.  

La senyora Míriam Reina exposa que difícilment podran acreditar actuacions realitzades 
dins el 2021, donat que les sol·licituds es produiran com a molt aviat cap a finals d’any. 
La senyora Viñolas es compromet a demanar informació sobre aquesta inquietud. 

Referent al manifest conjunt sobre l’Afganistan les persones assistents manifesten 
haver llegit el text proposat pel senyor Roger: 

Des de l’Ajuntament de Malgrat de Mar hem vist amb gran preocupació com els talibans 
han pres el poder a l’Afganistan, sembrant el terror i anunciant la instauració d’un règim 
autoritari que no respectarà la democràcia ni els drets humans. 

 Des de l’anunci de la caiguda del govern democràtic, els talibans han començat la 
persecució contra qualsevol persona que no consideren afí als seus principis 
extremistes. Persones del món de la cultura, la política o el periodisme i directament 
qualsevol dona que hagi destacat per la seva activitat professional, política on en 
defensa dels drets humans han estat víctimes d’amenaces, pallisses o, fins i tot, 
assassinades. La interpretació que fan els talibans de la llei islàmica es tradueix per a 
les dones i les nenes  en una pèrdua de drets i llibertats devastadora, i en qualsevol 
persona defensora dels drets humans en una possible víctima de l’integrisme talibà. 



 En poques setmanes el govern nordamericà i els seus aliats, entre ells l’Estat espanyol, 
han tancat ambaixades i les seves tropes han abandonat el país. Davant d’aquesta 
situació, milers de ciutadanes i ciutadans afganesos han intentat fugir del país, encara 
en guerra, per salvar les seves vides. Només alguns ho han aconseguit, mentre que 
d’altres s’han hagut de quedar, sense garanties per la seva llibertat o la seva vida. 

 Com a ajuntament ens volem posar a disposició del Govern de la Generalitat per 
col·laborar en tot allò que ens sigui possible en l’acollida de les persones refugiades que 
han pogut sortir del seu país, i dels que esperem que puguin sortir properament. Volem 
que aquestes famílies que fugen de la violència i el terror trobin al nostre país un lloc 
segur on viure. 

Els membres del Consell aproven per unanimitat el text. 
 
En el torn obert de paraula la senyora Míriam reina exposa que el bona acollida del 
concert de Gospel que Alkaria va organitzar i també que el llibre de sensibilització en el 
desenvolupament està maquetat i a punt per ser editat. 
 
Les persones assistents van expressar el seu interès en poder disposar de les bicicletes 
abandonades que es troben al dipòsit municipal. Van manifestar que diferents entitats 
de les que es troben representades al Consell en podrien fer ús, en programes de 
reinserció social i finalment destinar-les a persones que les necessitin. 
 
El senyor Vila exposa, reprenent el punt de l’ordre del dia de la sessió anterior que no 
es va acabar de tractar, la composició que hauria de tenir el Consell de Solidaritat 
segons el Reglament de Participació vigent. 
 

El Reglament de Participació determina que la composició i funcionament dels 
Consells Sectorials, com ho seria el de Solidaritat: 
art.36 
... 
b) Un representant designat lliurement per cada partit o agrupació política 
amb secció local al municipi 

 
Els membres del Consell de Solidaritat presents proposen que es contempli la 
possibilitat d'esmenar l'apartat b) de l'art.36 d'acord amb el redactat següent: 
 
b) Un representant designat lliurement per cada partit o agrupació política 
amb representació al consistori. 
 
El senyor Enric Zaldo exposa qeu l’Ateneu el Rovell s’ha tornat a obrir amb l’objectiu de 
realitzar activitats socials. 
 
El senyor Joaquim Aubanell fa saber que el 16 d’octubre tindrà lloc a l’Ateneu el Rovell 
l’assemblea del Solidarity Park. 
 
S’aixeca la sessió a les 20:40 
 
 


