
 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE SOLIDARITAT DEL 215.02.2021 
 
Reunió telemàtica del Consell de Solidaritat 25 de febrer de 2020, 20h 
 
 
Assistents per part d’entitats: 
Ramir Roger, ERC 
Teresa Verdaguer, ERC 
Josep Gelpí, Malgrat amb el Sàhara 
Joaquim Aubanell, Mans Unides 
Montse Verdura, Amics de l’Índia 
Joan Bigas, Associació Solidària Colors 
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 
 
 
 
 
 
 
 

 
Excusen la seva presència: Maria Arigós, Enric Zaldo, Jofre Serret. 
 
Ordre del dia: 
 

1. Valoració de sol·licitud de subvencions 2020 
2. Torn obert de paraula 

 
 
A les 20.05 s’inicia la sessió. 
 
A l’inici de la reunió el Sr. Vila dona resposta al Sr. Bigas respecte els motius de la denegació de 
l’ajut sol·licitat al 2018. Informa també de l’estat de tramitació dels expedients de 2018 i 2019. 
 
La Sra. Verdaguer fa una esmena a l’acta de la sessió anterior.  
 
La Sra. Viñolas obre la sessió explicant que l’objectiu de la mateixa és sotmetre a valoració dels 
membres del Consell les sol·licituds d’ajut del pressupost de 2020 presentades fins ara.   
El resum dels ajuts sol·licitats es mostra a les persones assistents i és el següent: 
 
Fons Català     2.500,00 €  Agenda 2020 B220 2021 000025 

Amics de l'Índia     3.000,00 €  Escoles Solidàries Vicente Ferrer B220 2021 000026 

Alkaria     1.850,00 €  Reforç Escola Sinthiou B220 2021 000027 

Colors   10.500,00 €  Water Dramman Projet B220 2021 000028 

ASMS     5.250,00 €  Alimenta somriures B220 2021 000029 

Mans Unides     5.000,00 €  Mejora Educación Primaria Uganda B220 2021 000030 
 
Tot seguit la Sra. Viñolas convida els membres del Consell que han sol·licitat els ajuts a exposar 
els continguts breument per tal que la resta de membres en tinguin coneixement i puguin valorar-
los. 
 
Comença la Sra. Verdura que exposa els objectius principals i descriu la contrapart del projecte 
pel qual sol·licita ajut, afegeix que en breu aportarà més documentació a la sol·licitud.  
Segueixen l’exposició per ordre la Sra. Reina, el Sr. Bigas, el Sr. Gelpí i tanca les presentacions 
el Sr. Aubanell. 
 



 

 

Acabada la ronda de presentacions es demana la valoració als assistents. Tots els projectes són 
aprovats per tots els membres per assentiment. El Sr. Vila demana corroborar l’assentiment i tots 
els membres manifesten la seva aprovació. Esmenta també que caldrà que les sol·licituds 
compleixin tots els requisits establerts en les bases per a la seva aprovació. 
 
La Sra. Reina vol sotmetre a l’opinió del Consell dues actuacions de sensibilització: 

1- Jornada de sensibilització amb exposició de fotografies, presentació, taula rodona i 
visionat de documental. Durant el darrer trimestre de 2021. 

2- Edició d’un conte i activitats relatives a la seva difusió. L’edició podria ser bilingüe Català- 
Ful, la llengua del poble Fula. 

 
La resta de membres troben bé les propostes. El Sr. Gelpí proposa accions de sensibilització a 
nivell comarcal i dona el contacte de Calella. 
 
La Sra. Viñolas indica que per treballar amb les escoles cal fer-los arribar les propostes 
d’activitats en el moment que treballen en la seva programació. 
 
Mossèn Salvador Gras demana que les convocatòries de les reunions del Consell s’enviïn amb 
més antelació. 
 
El Sr. Bayarri, degut a problemes amb la connexió informàtica, no ha pogut manifestar la seva 
opinió, però envia correu a tots els membres del Consell amb les següents qüestions: 
- D'una banda us volíem plantejar si trobaríeu oportú adreçar unes paraules, com a Consell 

de Solidaritat, a l'Arcadi Oliveras. Un petit reconeixement a una trajectòria impecable. 
- De l'altra també volíem plantejar poder redactar un comunicat o moció per tal d'exigir als 

governs occidentals una major implicació en el projecte COVAX (el repartiment equitatiu de 
les vacunes anticovid arreu del món, especialment als països empobrits). 

 
 
A les 21:00 s’aixeca la sessió. 


