
 
 

COMISSIÓ SOLIDARITAT FEBRER 2018  
 
Assisteixen: Carme Gorriz ( solidança); Mireia Pasc ual ( El Nus); Úrsula 
(Aaya solidaris); Marta ( Acció solidaria i logísti ca); Maria López, Ángel 
Ruíz ( El tricicle), Àlex Medrano ( regidor de coop eració) Núria Font 
(tècnica) 
 
 
 

1) PRESENTACIÓ AYALA SOLIDARIS  
 
Es presenta la Úrsula, de una nova entitat de sant Joan Despí que treballen 
temes de solidaritat: Alaya Solidaris. 
Son gent vinculada al món de l’esport que recapten fons per a projectes de 
caire solidari a Burkina Fasso i/o altres països, en coordinació amb altres 
ONGds. 
Actualment estan constituïdes com a entitat en el registre de la Generalitat i 
estan pendents de fer el tramit en el registre muncipal. 
Les invitem a formar part de la comissió i accepten. 
 

 
2) REVISTA UTOPIES  
 

Presentem un primer esborrany de la Revista Utopies 18.  
Aquest any canviem el format, serà format diari, en mida dina4 i paper finet i 
reciclat i es distribuirà a tots els domicilis de la ciutat. 
Us adjunto l’esborrany perquè el pugueu visualitzar i revisar i passar totes les 
esmenes abans de dimarts que ve. 
A nivell de calendari, ha de estar distribuïda a mitjans de març, fet que significa 
que a finals de febrer com a molt tard ha de ser a impremta. 
Es comenten algunes cosetes: 

• Portada impactant ( foto gran, i que es vegi que es alguna cosa solidaria 
i de l’ajuntament) 

• Contra: circuit de fotos de diferents anys ( de la mes antiga a la mes 
“actual) 

• Posar dades dels projectes de cooperació internacional ( quants 
beneficiaris, quants projectes..etc) 

 
 

3) UTOPIES CONCRETES 
a. CULTURA I SOLIDARITAT 

La primera utopia ja esta gairebé lligada. Serà el 21 de Març al centre cívic de 
les planes de 19:30 a 20:30h.  La temàtica, la cultura com a eina de 
transformació social. De ponents tenim confirmada Neus Ballbé  ( de Pallassos 
sense fronteres i actriu de Pati Pla del club super3) i estem pendents que demà 
es pugui confirmar si ve algun dels integrants de Txarango. Faríem cafè 
col·loqui amb una breu actuació desprès. 
El Tricicle s’encarrega de gestionar el cafè/te/pastes i la ambientació de la sala. 



A mes, del 12 al 23 tindrem l’exposició de “la revolució del r iure ” de 
pallassos sense fronteres a la biblioteca miquel Martí i pol 
 

b. ESPORT I COOPERACIÓ 
La segona Utopia està prevista per desprès de setmana santa, en principi 
dijous 14 d’abril. Encara està una mica a l’aire però sabem que volem que es 
parli sobre l’esport com a eina útil per fer cooperació. Tenim pendent contactar 
amb la Fundació Johan Cruyff i pendents de buscar algun altre esportista 
implicat en projectes de cooperació. 
Com a exposició, tindrem la de Futbol que canvia la vida  del fotògraf KIM 
Manresa. També hem preguntat si ell podria venir com a ponent ja que ha fet la 
tasca de viatjar a diferents indrets per muntar l’exposició. 
Es proposa que després del cafè col·loqui es pugui fer alguna activitat esportiva 
( dansa o be ioga) 
Si algú te propostes o coneix algun possible ponent per a aquesta activitat que 
ens ho faci saber ja que en breu l’hem de tenir tancada també. 
 

4) SANT JOAN DESPÍ: 25 ANYS DE SOLIDARITAT  
 
Ja sabem que enguany complim 25 anys que des del municipi es treballen 
temes de cooperació internacional i solidaritat. A part de fer la revista especial i 
destacats en les webs i xarxes socials, la idea es fer un acte central de 
celebració. 
Pensem en el format que pugui tenir aquest acte i  surt la idea d’un sopar o be 
la idea de un espai solidari en el marc de la festa major ( per exemple, el cap 
de setmana anterior) on hi hagi mostra de entitats i projectes, activitats, 
presentacions, projeccions i food trucks o be alguna actuació. 
Surt que passeig del canal seria un lloc ideal per la pl de la sardana. 
Quedem que li seguim donant voltes. 
 
 
NO CONVOQUEM PROPERA REUNIÓ PERQUE QUEDEM DIRECTAMENT 

EL DIMECRES 21 DE MARÇ AL CENTRE CIVIC LES PLANES P ER LA 
UTOPIA 1. 

 


