
 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE SOLIDARITAT DEL 20.05.2021 
 
Reunió al Centre Cívic el 20 de maig del 2021, 20h 
 
 
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 
Jordi Bayarri, Justícia i Pau  
 

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

 
 



 

 

 
Ordre del dia:  

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta sessió anterior 
2. Aprovació, si s’escau, dels ajuts sol·licitats al 2020. 
3. Petició d’Amics de l’Índia de fer una aportació extraordinària. 
4. Moció a favor de Cuba de Justícia i Pau.  
5. Torn Obert de paraula  

 
Abans de començar la reunió es demana incloure un nou punt: Renovació del Consell 
de Solidaritat d’acord amb el Reglament de participació. Els membres del consell ho 
aproven. 
La Sra. Verdaguer demana poder parlar sobre la situació bèl·lica a Palestina. Els 
membres del consell ho accepten. 
 

1. S’aprova l’acta de la sessió anterior. El Sr. Gelpí indica que el tipus d’accions de 
sensibilització havien de ser municipals i no comarcals com es va recollir en l’acta. 
Acceptada aquesta puntualització s’aprova l’acta. 

 
2. Tots el membres del consell aproven la totalitat dels ajuts sol·licitats en els termes que 

recullen els informes tècnics. 
 

3. La Sra. Verdura explica la situació d’emergència sanitària a l’Índia i l’entitat Amics de 
l’Índia fa una petició per tal de pal·liar aquesta situació. Es proposa fer-la a través del 
projecte 3556 del FCC, amb el nom de Resposta d’emergència COVID-19 a l’Índia que 
consisteix en l’enviament urgent de respiradors a l’Hospital Ahalya a Ganpur, Andhra 
Prades. Es proposa un import de 1.500€. Tothom accepta aquesta aportació 
extraordinària. 
 

4. Moció a favor de Cuba, proposta realitzada per el Sr. Bayarri, per tal d’aixecar el bloqueig 
econòmic, comercial i financer imposat per Estats Units a Cuba. Per tal que el Consell 
de Solidaritat pugi portar aquesta moció al proper Ple, l’hauran de presentar tots els 
grups, mitjançant els portaveus.   

 
5. La Sra. Verdaguer explica l’escalada de tensió a Palestina. El Sr. Gelpí continua amb 

l’explicació. 
 

Es debat sobre la forma que ha de prendre el suport al Poble Palestí, si fer un manifest 
o una moció, impulsada pel Consell de Solidaritat.  
El Sr. Gras qüestiona la imparcialitat del text i invita a reflexionar. 
El Sr. Zaldo explica que Palestina no és client directe d’armament espanyol. 
El Sr. Bayarri fa un símil de David i Goliat amb la situació de desproporció entre Israel i 
Palestina.   
Es decideix que es redatarà un Manifest de suport al Poble Palestí signada pel Consell 
de Solidaritat. Es farà arribar al Ple. 
 

- La Sra. Reina explica que des de l’ONG Alkaria han fet un conte ambientat al Senegal i 
porta imatges per ensenyar al Consell. Explica que l'eix central del conte és el dret a 
l'educació, però també es tracta valors com la igualtat (entre nens i nenes), el dret de 
les nenes a anar a l'escola i ja més de passada la immigració. 
 

- L’Associació de Comerciants fa arribar que a la cantonada del Carrer Carme amb el 
Carrer de Mar hi ha ONG recaptant d’una manera agressiva. Hi ha alguns comerços 
que s’han queixat ja que la imatge és negativa. L’Associació demana que l’Ajuntament 
emprengui alguna acció per tal que no passi.  



 

 

 
- Proposta de crear un grup de Whatsap del Consell de Solidaritat. 

 
- El Sr. Gelpí explica la situació a Ceuta i Melilla, llegeix un resum que ho explica. Fa 

referència a l'ús de la pressió migracional per part del regne del Marroc com a arma 
política vinculat a l'atenció mèdica que rep el líder sahrauí Brahim Ghali a La Rioja 
Es compromet a enviar més informació sobre el tema als membres del Consell.  
 

- El Sr. Vila explica en què consisteix un Consell Sectorial i que el Consell de Solidaritat 
s’ha de basar en el Reglament de Participació. 
 

- La Sra. Reina explica que s’està organitzant des de l’ONG Alkaria amb suport de 
l’Ajuntament una Jornada de Refugiats al mes de juny. Exposició de fotografies i 
documental amb taula rodona.   
 

- El Sr. Zaldo explica la Solidarity Park: Online. Demana permís per enviar el projecte de 
Tanzània. 

 


