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ACTA RESUM DEL CONSELL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL DEL DISTRICTE DE SANT 

ANDREU 

29 de març de 2017 

Sala de la Primera Planta  de la Seu del Districte Plaça Orfila, 1 

Assistents: 

Antoni Corbella, Conseller de Solidaritat i Cooperació Internacional 

Josep Vilà, Conseller de CIU 

Carmen Santana, Consellera PP 

Joaquim Pañart, Conseller Esquerra Republicana 

Joan Martinez Calvera, Grup de Solidaritat de Sant Pacià 

Josep Torrents, Grup de Solidaritat de Sant Pacià 

Quim Carreras, Sahandreu 

Antonio Ibañez, Associació de Veïns i Veïnes de La Sagrera 

Carles Andújar, DNíger.cat 

Predes Narváez, DNíger.cat 

Mònica Cano, Tècnica DSPIT Projecte Acollida Persones Refugiades  

Nathalie Souto , Tècnica DSPIT referent de Solidaritat i Cooperació Internacional 

S’excusa Xavi Palos de la XES  

 

Desenvolupament de la sessió  

S’inicia el Consell a les 18:27 hores.  

Temes tractats 

1. Benvinguda 

El Conseller de Solidaritat i Cooperació Internacional, Antoni Corbella, es presenta i es fa una roda 

de presentacions de les persones i tècniques assistents.  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

2. Presentació tècnica referent de solidaritat i cooperació internacional i resultats enquesta  

Es presenta a la nova tècnica referent de solidaritat i cooperació Nathalie Souto. A continuació fa 

una presentació dels resultats obtinguts de l’Enquesta de Solidaritat i Cooperació Internacional.  

 

S’obre torn de paraula: 

 

 La tècnica de Solidaritat i Cooperació comenta que l’enquesta pot tenir la utilitat per 

conèixer possibles entitats que es puguin incorporar al Consell de Solidaritat i Cooperació 

del Districte. S’acorda enviar l’enquesta a les entitats del Consell i a les entitats que han 

respost l’enquesta.  

 

 Quim Carreras, de Sahandreu, manifesta que cal diferenciar l’espai formal del Consell i de 

les taules de treball.  També destaca que hi ha entitats del Consell que no han respost 

l’enquesta. Explica també que es podria fer arribar l’enquesta a escoles, instituts i Ampes 

(cribatge). 

 

 La tècnica de Solidaritat comenta que l’Ampa de Mare de Deu dels Àngels ha respost 

l’enquesta. Sembla ser que era una entitat que formava part del Consell de Solidaritat i 

Cooperació.  

 

 El Conseller de Solidaritat i Cooperació Internacional, Antoni Corbella, pregunta a quantes 

persones s’han convocat per a la sessió d’avui del Consell i la tècnica referent respon que a 

23 entitats.  

 

 Quim Carreras manifesta que hi ha entitats que formen part del Consell però que ja no 

existeixen. S’acorda que es pot enviar un correu electrònic a totes les entitats del Consell 

preguntat si estan interessades en seguir participant o no en el Consell.  

 

 S’acorda de fer enviament de l’enquesta a les entitats del Consell i a les que han respost. 

 

3. Festa Comerç Just 

Es comenta que a l’últim Consell es va parlar de la possible temàtica de la Festa entorn a les 

alternatives tecnològiques, etc. 

Quim Carreras comenta que un públic consumidor d’aquestes tecnologies son els joves i que es 

podria treballar amb escoles i instituts. Es podria treballar prèviament amb els centres 

educatius/instituts. Es comenta que es podria treballar el tema del programari lliure, tecnologia 

“justa” i/o sistemes operatius alternatius.  

La Festa de Comerç Just podria ser un acte de cloenda del que s’ha treballat a les escoles i als 

instituts. També es comenta que els joves propis podrien realitzar el taller (de programari lliure). 

Seria un tastet durant aquest curs escolar i treballar-ho després durant curs 2018-2019.  
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Es parla sobre les propostes de Copy right-Copy Left, tecnologia local relacionada amb tecnologia a 

altres països.  

Antoni Ibáñez de l’AVV de La Sagrera comenta que ho pot comentar a La Sagrera es mou perquè ho 

comuniqui als alumnes dels instituts.  

També es parla de fer arribar la informació a escoles instituts a través d’AMPA’s.   

Es comenten possibles dates de la Festa de Comerç Just: 13 de maig/ 20 de maig/ 27 de maig. Es 

comenta que el dia 13 de maig és molt just per poder treballar amb les escoles i instituts. Es 

planteja més viable dia 20 o 27 de maig, tot i que el dia 20 son les Festes de Primavera de 

l’Harmonia i hi ha recollida d’aliments , el dia 27 hi ha la Fira de Comerç i el 28 Trobada  de Gegants 

d’Escoles de Catalunya. El dia 3 de juny coincideix amb una fira i és veu una data massa llunyana. Es 

comenta també la possibilitat de fer-ho al Canòdrom ja que està relacionat amb la temàtica de la 

Festa de Comerç Just. Es valoren pros i contres així com si l’activitat es realitzaria dins i/o fora.  

El tema de la Festa de Comerç Just de Setem durant 2017 és La Revolució de les Butxaques.   

Es constitueix el grup de treball per poder donar continuïtat la Festa de Comerç Just i estarà format 

per: Antoni Corbella (Conseller de Solidaritat i Cooperació Internacional ), Quim Carreras 

(Sahandreu), Carmen Santacana (Consellera PP), Carles Andújar i Predes Nárvaez (Dníger). 

S’acorda que es parlarà amb la tècnica d’Educació del Districte per veure la possibilitat de treballar-

ho amb escoles/instituts. 

S’acorda consultar la disponibilitat del Canòdrom.  

S’acorda que s’enviarà la informació de la campanya de la Festa de Comerç Just 2017 a les entitats 

del Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional. 

4. Informació projecte persones refugiades 

 

Mònica Cano, referent del projecte de persones refugiades del Districte Sant Andreu explica el que 

s’ha fet fins ara amb Casa Bloc així com el pla estatal d’acollida de persones refugiades i el 

programa municipal Nausica. També fa esment al problema d’accés a l’habitatge de les persones 

allotjades a Casa Bloc quan han de marxar d’aquest equipament i que s’està treballant el tema. El 

Programa Estatal cobreix les necessitats bàsiques de les persones refugiades però existeix una 

diferència entre les expectatives de les persones refugiades actualment a Casa Bloc (hi ha presència 

gran de persones veneçolanes així com d’Ucraïna) i la realitat de les respostes que pot donar 

l’administració i els límits estructurals, sobretot pel que fa al tema de l’habitatge.  

 

Es produeix un debat entorn al tema de la immigració.  

 

5. Tardor Solidària 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

Es constitueix el següent grup de treball per donar-hi contingut: Antoni Corbella Conseller de 

Solidaritat i Cooperació Internacional, Carmen Santacana-Consellera del PP, Quim Carreras 

Sahandreu, Antonio Ibáñez La Sagrera es Mou, Josep Torrents de el Formiguer, Josep Vilà Conseller 

de Ciu, Carles Andújar i Predes Narváez de DNíger.  

 

El Conseller de Solidaritat i Cooperació comenta que hi ha la possibilitat de que el Cor de Sentmenat 

actuí amb la seva obra “Refugis”. El Conseller de Solidaritat i Cooperació i la tècnica referent 

d’aquest tema van acudir a l’actuació que va organitzar Dníger i els va semblar una proposta molt 

interessant per portar-la al Districte.  

 

La tècnica referent del districte també comenta la idea de la mostra dels projectes d’aprenentatge i 

servei com a acte dins de la Tardor Solidària. Carles Andújar de DNíger manifesta que la seva 

experiència amb IES Alzina ha sigut molt bona.  

 

Afegeix que al Casal de Barri Congrés Indians, dins de la programació de la Tardor Solidària, es farà 

una presentació del projecte d’APS realitzat amb IES Alzina.  

 

Pel que fa a la temàtica es parlar sobre donar continuïtat al tema de les persones refugiades o 

potser no tancar una temàtica en concret.  

 

S’hauria de començar a treballar a principis de juny per poder fer arribar les propostes als 

equipaments. 

 

Josep Torrents del Grup de Solidaritat de Sant Pacià comenta la idea de fer una cursa solidària de 

colors.  

 

6. Altres 

Carles Andújar de DNíger manifesta que cal millorar a la web del Districte l’apartat de Solidaritat i 
Cooperació del Districte de Sant Andreu. S’acorda que la tècnica referent ho parlarà amb 
comunicació del Districte. Es podrien posar els antecedents del Consell, fer un històric, explicar els 
projectes. 
Josep Torrent del Grup de Solidaritat de Sant Pacià explica la transformació del Rebots Solidària en 
DISA Sant Andreu.  
El Consell es dóna per finalitzat a les 20h. 

 


