
Reunió 9 octubre 2019 
 
Trobada entitats cooperació 
 
Assistents: 
 
Mans Unides, Núria Soler 

Fundació Martí i Bonet, Mercè Saburit 

CC ONG,  Rafael Jariod 
  Concepció Reixach 
  Carme Farré 

Ocularis, Armand Valera 

Sindicalistes Solidaris, Francesc Rica Saavedra 

Oxfam Intermón, M. Núria Plana 

Fundació Pau i Solidaritat – CCOO, Carles Périz 

Associació Metges Peruans, C. André Castro 

Associació Solidària amb el Sàhara, Susana Sanahujes 

Casal d’Amistat Cuba- Garraf, Rosa Herraiz 

Enric Garriga, Griselda Castelló i Maria José Ruiz. 

 
Ordre del dia. 
 

1. Presentació del regidor, Enric Garriga 
2. Objectius de la trobada  
3. Mostra d’entitats octubre 

 
1.- El regidor emmarca la reunió. Es presenta i dona la paraula a les entitats per tal de 
fer una presentació i que exposin les seves necessitats, idees, orientacions al respecte 
de la cooperació. 
 
2. L’objectiu de la trobada és posar en comú activitats conjuntes, crear xarxa i iniciar 
activitats vers la població en relació a la cooperació. S’emmarca que són les entitats les 
qui han de vetllar per dur a terme activitats amb tot el recolzament tècnic municipal. 
 
3. Es fa un debat sobre la Mostra d’Entitats. En general hi ha un descontent sobre 
aquesta activitat. Es recorda que ja es va realitzar un treball en reunions conjuntes per 
donar format i contingut. També es demana el compromís i la implicació en el treball 
conjunt per tal de donar difusió de la feina de cooperació de les entitats del municipi. 
Finalment es realitza una votació i s’acorda no realitzar la Mostra aquest any. No obstant 
s’acorda preparar alguna activitat, marcar diferents dates per realitzar accions de 
sensibilització / reflexió dirigit a la ciutadania vers la cooperació 
 
Sorgeixen algunes idees: un documental mensual + debat al Cineclub, així cada mes 
una de les entitats s’encarrega del debat, una parada a la rambla al Nadal que les 
entitats van relevant-se durant les 3 setmanes, fer un cicle de cinema sobre temes de 
cooperació. 
 
 


