
ACTA RESUM DEL CONSELL  DE  SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 

INTERNACIONAL DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU 

15 de desembre de 2021 

Sala Andreu Cortines, plaça Orfila, 1 

Assistents: 

Sònia Abellán, Consellera Justícia Global i Solidaritat 

Ruth Ana Gabriel, Consellera  Barcelona en Comú 

Júlia Mayor, consellera d’ERC 

Entitat Bosco Global 

Entitat DNíger.cat 

Aula Ambiental 

Youssef Bouajaj, Servei d’Interculturalitat del Districte 

Mercè Pérez , tècnica referent de Justícia Global del Districte 

 

Han excusat la seva assistència: 

Entitat Sahandreu 

Maria Ximena Gadea, Consellera Junts per Catalunya 

 

Desenvolupament de la sessió  

 

S’inicia el Consell a les 18:35 h 

 

1. Benvinguda i presentació de la nova consellera. 

 

La consellera es presenta i dóna la benvinguda a les entitats i serveis del Districte, així 

com a les conselleres presents. 

 

2. Valoració de la Tardor Solidària.  

La consellera agraeix, en primer lloc, a les entitats i equipaments municipals que han 

participat al desenvolupament de la Tardor Solidària d’enguany els seus esforços per 

dur a la població del Districte un cicle d’activitats de qualitat. 

Tanmateix agraeix al Servei d’Interculturalitat la molta i molt bona feina que han fet en 

l’organització i seguiment de molts dels actes de la Tardor, així com la seva implicació i 

sensibilitat. 

Pel que fa a les activitats de la Tardor, explica que vam iniciar amb un taller formatiu al 

centre cívic de Baró de Viver: “Els drets LGBT amb mirada intercultural” i vam finalitzar 

amb l’acte de cloenda al centre cívic de Can Clariana Cultural: el concert de Gnawa 

Collective “Sun and Gravity”. En ambdós casos l’assistència de públic va estar entre les 

30 i 40 persones. 



S’han realitzat xerrades, taules rodones, exposicions, concerts, representacions 

teatrals, activitats de dansa... Com per exemple: 

- la taula rodona “La interculturalitat amb ulls de dones diverses” al centre cívic 

de Trinitat Vella. 

- La xerrada sobre interculturalitat i diversitat funcional, a la biblioteca Ignasi 

Iglesias 

- La projecció del documental “Las Damas Azules” i el col·loqui posterior a Can 

clariana 

- (...) 

Per acabar, es destaca que les valoracions de les activitats que hem recollit tant als 

equipaments com al públic assistent, han sigut positives tant pel que fa al seu 

contingut com a l’organització d’aquestes. 

 

La consellera Júlia Mayor agraeix també la feina de les entitats i equipaments i valora 

positivament les activitats que s’hi van desenvolupar. 

 

3. Proposta de la temàtica per la propera Tardor Solidària.  

S’exposa com, de cara a la propera edició de la Tardor Solidària i, en concret, a l’elecció 

de la temàtica vertebradora d’aquesta, hem pensat a fer-ho amb un procés 

participatiu per als integrants del Consell. 

Es demana que ens enviin un correu electrònic (mperezi@bcn.cat) amb les seves 

propostes, que han d’estar emmarcades en els àmbits d’actuació de la Justícia Global: 

Drets Humans; Cultura de pau; interculturalitat; Feminismes; Sostenibilitat econòmica, 

social i mediambiental. Ens ho poden fer arribar fins el 20 de gener, aleshores les 

recopilarem i obrirem un procés votació, a finals de gener, del qual sorgirà la temàtica 

de la Tardor Solidària de 2022. 

Es recorden les temàtiques dels últims anys: 

-          2021: amb perspectiva intercultural 

-          2020: Justícia ambiental 

-          2019: Cultura de pau 

-          2018: En clau de gènere 

-          2017: Dret dels infants 

Per tal de mirar que no es repeteixi. 

La tècnica de JG del Districte diu que enviarà un correu als membres del Consell amb 

aquesta proposta per tal de poder recopilar les propostes i coordinar la votació. 

 

4. Futurs Projectes de Justícia Global de les entitats del Districte.  

 

La consellera demana als assistents quins projectes tenen de cara al 2022, quines 

previsions de necessitats, si podem ajudar amb quelcom... 



DNíger, explica breument els projectes en curs que tenen al Níger: projectes 

d’alfabetització, formació per dones, construcció d’infraestrictures... 

El servei d’Aula Ambiental té programada pel març una activitat sobre justícia 

ambiental i agrairien els ajudéssim amb la difusió. 

Pel que fa a Bosco Global, estan mirant de recuperar les activitats que ja es duien a 

terme abans de la pandèmia, APS, voluntariat internacional... El seu representant 

expressa l’interès a conèixer que fan les altres entitats, de manera que aquestes 

presenten breument qui són i què fan. En Youseff Bouaja presenta el Servei 

d’Interculturalitat del Districte. 

La Mercè Pérez proposa a les entitats reunir-se de manera individual amb elles per a 

poder tractar els projectes i necessitats de cadascuna. 

 

5. Altres. 

 

Torn obert a preguntes, propostes... 

 

No hi ha preguntes així que es comença a tractar la temàtica de la propera Tardor 

Solidària: la Sónia Abellán té una proposta referent a feminisme i infància, la tècnica 

del Districte referent a cooperació internacional i local... les entitats s’ho pensaran i 

enviaran el correu amb la seva proposta. 

 

Cloenda i  agraïments per venir 

 

A les 19.10 h finalitza la sessió. 

 

 


