
Reunió 20 de novembre 2019 
 
Trobada entitats cooperació 
Assistents: 
 
CC ONG,  Rafael Jariod 
  Anna Maria Ros 
  Carme Farré 

Oxfam Intermón, M. Núria Plana 

Fundació Pau i Solidaritat – CCOO, Carles Périz 

Amnistia Internacional – Penedès, Joan Parra 

Cooperacció,  Carme Crous 
  Montse Soler 

Associació Medicos Peruanos, Cipriano Andrés 

Griselda Castelló i Maria José Ruiz. 

 
Contingut de la reunió.  
 

 Es reparteix un document on cada persona de l’entitat, de manera individual ha de 
respondre 3 preguntes: què li demana a l’Ajuntament, com s’imagina l’espai de trobada 
de les entitats de Cooperació i quin és el seu compromís. 
 

 S’explica quina és la idea des del servei de Cooperació d’aquest espai. Es proposa 
trobar-nos cada primer dimecres de mes lectiu. Les entitats comenten que es podria fer 
en llocs diferents, per exemple a les diferents seus. De fet es proposa fer la del mes de 
gener a la seu nova de la Fundació Pau i Solidaritat al carrer Ca l’Escoda.  
Es proposa fer la següent reunió dimecres dia 4 desembre al CC Mar, a l’espai on 
s’obre la exposició fotogràfica a Pie de Valla. 
 

 Es parla de les activitats que l’Ajuntament té previst realitzar i propostes a afegir de les 
entitats amb motiu del dia dels Drets Humans: campanya de sensibilització dels drets 
humans als establiment de restauració, penjada de cartells dels drets humans als 
balcons dels edificis de la plaça de la Vila de l’ajuntament i obertura de la exposició 
fotogràfica A pie de valla. 
Es proposa que per la campanya als establiments de restauració, es pugui fer un cartell 
on es digui que l’establiment s’adhereix a la Campanya dels DDHH com a símbol de 
respecte als diferents drets humans.  
Hi ha alguna entitat que proposa alguns establiments de restauració que poden 
participar a la campanya.  
 

 Es proposen activitats com el Cinema Solidari que ha funcionat a altres municipis, una 
de les entitats ofereix documentals propis d’edicions amb premi nacional (projecte 
Educo). 
 

 Es proposa també l’existència de mitjans de comunicació local en els diferents actes 
que es realitzen al municipi. 

 

 


