
 

 

ACTA DEL CONSELL DE COOPERACIÓ 
 
Núm. 1/2009 
Data : 25 de juny de 2009 
Horari: de 19 a  21 h  
Lloc: Sala d’actes del centre cívic La Sardana 
 
Assistents:  
Sra. Iolanda Sánchez : regidora de Cooperació i Solidaritat 
Sra. Isabel LLanas: representant de Grup municipal CIU  
Sra: Carme Crous i Sra. Montse Soler: representants de Cooperacció 
Sra. Mª Núria Plana i Sr. Josep M Solé: representant d’Intermón Oxfam 
Sra. Anna Carnicer: representant de Fundació Pau i Solidaritat 
Sr. Enrique Castro: representant de Conosud 
Sra. Lluïsa Arranz: representants d’Ajuda en Acció 
Sra: Àfrica Fontanals. representants de Fundació Vida Útil 
Sr. J. Antonio Soler: representants del Casal d’Amistat Cuba Garraf 
Sr. Carles Ansón: representant de Fem Pous 
Sra. Mª Rosa Segalà i Sra. Maria Gutierrez: representants de Mans Unides 
Sra. Tere Valero: representant de F. Salut i Societat Sense Fronteres 
Sr. Àlex Bayé: representant de la F. Educació Solidària Escola Pia-Senegal 
Sra. Palmira Santos: representant de l’Associació de Families de nens i nenes 
d’Etiòpia ( AFNE) 
Sr. Marc Calvet: representant de Cooperavida 
Sra. Griselda Castelló:  cap de servei de Participació i Cooperació   
Sra. Bàrbara Flaquer: tècnica  de Cooperació  
 
 
Convidats: 
Es convida als Sr. Salvador Bernadó, Sr. Àlex Font i Sr. Yol Bernadó a explicar el 
projecte de sensibilització amb joves vilanovins El Sàhara també Juga.  
 
Ordre del dia: 
 
1.  Aprovació, si escau, de l’acta de l’últim Consell  
2. Proposta de subvencions als projectes de desenvolupament als països del Sud 

presentats a la convocatòria 2009  
3. Informació del projecte El Sàhara També Juga 
4. Informació de les activitats de tardor 
5. Precs i preguntes 
 



 

 

Desenvolupament de la sessió: 
 
1.- Aprovació, si escau, de l’acta de l’últim Consell 
 
La regidora Iolanda Sánchez disculpa el retard per la convocatòria del Consell, el 
motiu és que la resolució de projectes s’ha allargat més del desitjat. Comenta que si 
no hi ha esmenes es passaria a l’aprovació de l’acta anterior, la qual s’aprova per 
unanimitat.  
 
 
A continuació explica que l’ordre del dia s’iniciarà amb el 3r punt ja que s’ha 
convidat a tres de les persones a exposar el projecte El Sàhara també juga i així 
desprès poder marxar.  
  
3.- Informació del projecte El Sàhara També Juga 
 
La regidora explica que aquest és un projecte que neix de l’entusiasme dels 
alumnes del Cicle Superior d’Activitats Físiques per  poder  plasmar al seu projecte 
de fi de curs,  tot allò que han après a un país amb unes condicions de vida molt 
diferents a les nostres. A partir d’aquí ells demanen suport a l’entitat Acció Solidària 
amb el Poble Sahrauí i a l’ajuntament per tal de fer realitat el projecte de fi de curs. 
Des de l’ajuntament hi ha d’interès de donar suport a totes aquelles accions de 
sensibilització on s’impliquin els joves per que aquests siguin els que després 
expliquin les seves vivències a altres joves: les realitats polítiques diferents, les 
culturals o les econòmiques. És doncs a partir d’aquí que se signa un conveni entre 
les tres parts implicades, i que una de les condicions del suport que s’oferia des de 
l’ajuntament, era que es pogués fer un reportatge de l’estada i fer-lo extensiu a 
d’altres joves de la ciutat.  
 
El Sr. Salvador Bernadó, professor d’educació física de l’IES Manuel de Cabanyes, 
explica que els alumnes de la primera promoció del Cicle Formatiu de Grau 
Superior d’Activitats Físiques, són els que han realitzat aquest projecte, inicialment 
com una proposta, però que finalment s’ha pogut dur a terme. Tot seguit es passa 
el DVD que s’ha realitzat d’aquesta estada, on el Salvador  Bernadó i l’Àlex Font 
expliquen la realitat i les vivències del Sàhara.  
 
2.- Proposta de subvencions als projectes de desenvolupament als països del 
Sud presentats a la convocatòria 2009  
 
Un cop vist i comentat el documental, la tècnica de Cooperació la Sra. Bàrbara 
Flaquer fa un breu resum dels projectes de cooperació al desenvolupament que 
han presentat les diferents entitats a la convocatòria, la valoració de cada un d’ells i 
la quantitat atorgada. Les entitats presents al Consell aporten igualment informació 
complementària del projecte:  
 

• La Frontissa, realitza la segona fase d’un projecte a Gàmbia que consta en 
millorar la productivitat agrícola a la comunitat de Wellingara. La subvenció 
concedida és de 2.785,78€. 

• El Sr. Enrique Castro, de Conosud explica que la seva entitat treballa en la 
segona fase d’un projecte per donar oportunitats a persones que estan en 



 

 

situació d’exclusió social de Cerrito Alegre, a Brasil. La subvenció concedida 
és de 19.640,50€. 

• La Sra.  Tere Valero, representant  de Fundació Salut i Societat, explica que 
estan treballant a El Txad, concretament a la regió de Goundi per a la 
construcció d’una escola-pensionat per a noies on es farà l’ensenyament de 
secundària. La quantitat subvencionada és de 4.631,00€. 

• El Sr, Àlex Baye de la Fundació Educació Solidària Escola Pia explica que 
estan treballant per rehabilitar les instal·lacions d’una granja escola i donar 
formació teòrica i pràctica per treure del món laboral els nens de M’Lomp, 
del Senegal. La subvenció concedida és de 5.526,33€.  

• El Sr J. Antonio Soler del Casal Català Cuba Garraf explica que estan 
treballant en un projecte agrícola per al desenvolupament alimentari a 
Matanzas. La quantitat concedida és de 6.376,76€.  

• La Sra. Lluïsa Arranz d’Ajuda en Acció comenta que estan treballant en la 
recuperació de fruiters i forestals en sòls deteriorats mentre procuren per la 
recuperació de la terra. El projecte es porta a terme a districtes de la 
província de Huaytará, al Perú i se’ls ha concedit 9.269,57€.  

• Fem Pous està treballant al poblat de Blangoua, a l’extrem nord del 
Camerun, on estan incidint en l’ampliació d’una escola per a fer possible la 
formació de nens i nenes de famílies rurals que no tenen accés a 
l’escolarització. Se’ls ha concedit 4.992,69€. 

• La Sra. Àfrica Fontanals de Fundació Privada Vida Útil explica que estan 
treballant per accedir a diferents poblats del districte de Chit Wan del Nepal 
per apropar la Unitat Sanitària Mòbil. La subvenció concedida és de 
4.522,37€.  

• El Sr. Marc Calvet de Cooperavida comenta que la seva entitat també 
treballa al Nepal i que han tingut molt de suport per part de tothom, sobretot 
del responsable de Clínic Nepal el Sr. Hari Bandary, que han contactat amb 
ell i els ha ajudat en tot el que fa referència a la documentació necessària.  

• Creu Roja està treballant en la segona fase del projecte per millorar la dieta 
alimentària a partir d’horts familiars. El projecte es desenvolupa a les 
comunitats de Las Peñas, el Higuerón i la Tuna de l’Equador i se’ls ha 
concedit 4.777,43€.  

• La Fundació Josep Comaposada- UGT estan treballant en un projecte de 3 
fases, ara s’ha iniciat la primera i es basen en la formació de joves en 
pràctiques sindicals. Es porta a terme al nord del Marroc i se’ls ha concedit 
6.837,82€.   

• La Sra. Núria Planas d’Intermón Oxfam explica que estan treballant per 
ajudar a nois per a que puguin defensar els seus drets, el que s’anomena 
empoderament. El treball es porta a terme a Cartagena de Índies de 
Colòmbia i se’ls ha concedit 14.815,28€ 

• El Sr. Enrique Castro, de Fundació Pau i Solidaritat- CCOO, explica que 
aquesta entitat treballa per l’enfortiment de l’economia solidària a través de 
cooperatives de diferents sectors com poden ser el tèxtil o el reciclatge. 
Aquest projecte es porta a terme a diferents municipis de l’estat de Sao 
Paulo i se’ls ha concedit una subvenció de 10.772,37€.  
L’Enrique presenta a una companya del sindicat, l’Anna Carnicer, que serà 
la persona de contacte de l’entitat. 

 



 

 

• La Sra. Carme Crous, de Cooperació, comenta que estan en la tercera fase 
del projecte que treballa en cicles de formació dirigit a dones que tenen 
càrrecs públics. Es porta a terme a El Salvador i se’ls ha concedit 
16.438,80€. 

• La Sra. Rosa Segalà de Mans Unides explica que treballen per millorar la 
qualitat de vida de les famílies a través de la producció agropecuària i la 
conservació del medi ambient i comercialitzant els productes. Aquest 
projecte es porta a terme al Perú i se’ls ha concedit 15.002,52€.  

• Espai Social i de Formació d’Arquitectura treballa en la tercera fase del 
projecte, que consisteix en la rehabilitació de la seu del moviment Mocase, 
on els camperols que treballen per a l’autonomia laboral puguin tenir un 
espai per quan van a la ciutat, on poder fer les gestions, dormir, etc. 
Aquesta entitat està associada a Arquitectes Sense Fronteres. Se’ls ha 
concedit 4.603,77€. 

• L’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres treballa en la 
construcció d’una xarxa pública d’aigua potable a Yaoundé, al Camerun. La 
subvenció concedida és de 4.048,29€.  

 
 
Un cop fet el repàs dels 16 projectes presentats a la convocatòria de subvencions, 
la tècnica de Cooperació, la Sra. Bàrbara Flaquer comenta que el sistema de 
puntuació ha estat diferent del de l’any passat. Amb la intenció de fer un repartiment 
més equitatiu del pressupost. Per a calcular la quantia de cada entitat, a més de 
tenir en compta la puntuació de l’entitat i el preu per punt s’ha ponderat segons la 
quantitat sol·licitada. 
 
La regidora Sra. Iolanda Sánchez agraeix la feina feta per la comissió tècnica que 
ha treballat en aquesta proposta de subvencions i comenta que aquesta es 
presentarà al Ple de 6 de juliol, per a la seva aprovació. 
 
El Sr. Enrique Castro opina que la informació de les propostes de les subvencions 
s’hauria d’enviar a les entitats juntament amb l’ordre del dia del Consell per tal que  
tothom pugui tenir la mateixa informació.  
 
La Cap de Cooperació, la Sra. Griselda Castelló comenta que la informació 
corresponent a cada entitat s’enviarà per correu electrònic i que si hi ha algun 
dubte, ho pugui discutir amb un marge de temps abans de ser aprovat al ple.  
 
La Sra. Bàrbara Flaquer explica les cinc propostes que hi ha per a activitats de 
sensibilització de cara a la tardor: 

• Mostra d’entitats el 17 d’octubre 
• Dia dels drets dels infants, 20 de novembre 
• Commemoració del dia dels drets humans 
• Formació: crisi econòmica i la cooperació internacional (últim trimestre 2009, 

jornada de 8h) 
• Jornada d’experiències d’estades solidàries  

 
També comenta les activitats que les diferents entitats de cooperació han plantejat 
per incloure-les al PAE. D’aquestes n’hi ha 5 de primària i 12 de secundària: 

• Primària:  



 

 

- Pau, m’ensenyes a comprar, d’Ajuda en Acció és una exposició guiada 
amb material didàctic 

- Fem un regal: Consum responsable, d’Intermón Oxfam, és un audiovisual 
amb dinàmica de joc de rol i debat 

- Armes sota control, d’Intermón Oxfam, és un audiovisual amb dinàmica de 
joc de rol i debat 

- Pobresa Zero, d’Intermón Oxfam, és un audiovisual, amb dinàmica de joc 
de rol i debat 

- Joc del Cafè d’Intermón Oxfam, és un audiovisual, dinàmica de joc de rol i 
debat 

 
• Secundària:  

- Tallers d’educació per la pau de Fundació per la Pau, és una dinàmica de 
joc de rol amb debat 

- Colòmbia, pau en moviment de Cooperacció, és una exposició guiada amb 
material didàctic 

- Un Joc perillós de Mans Unides, és un joc on line amb espectacle 
- Dona i pobresa, relació perpètua? d’Ajuda en Acció, és una exposició amb 

DVD i material didàctic 
- Mou-te per Àfrica d’Ajuda en Acció, és una exposició amb DVD i material 

didàctic 
- El Sàhara També Juga d’Acció Solidària amb el poble Sahrauí, IES Manuel 

de Cabanyes i Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, és un audiovisual amb 
debat 

- Fem un regal: Consum responsable, d’Intermón Oxfam, és un audiovisual 
amb dinàmica de joc de rol i debat 

- Armes sota control, d’Intermón Oxfam, és un audiovisual amb dinàmica de 
joc de rol i debat 

- Pobresa Zero, d’Intermón Oxfam, és un audiovisual, amb dinàmica de joc 
de rol i debat 

- Joc del Cafè d’Intermón Oxfam, és un audiovisual, dinàmica de joc de rol i 
debat 

- Justa Trama, una altra economia és possible de Conosud és una exposició 
guiada amb audiovisual i debat 

- Joc dels Drets Humans a la Ciutat de Creu Roja és un joc cooperatiu 
 

El Sr. Enrique Castro pregunta si el PAE ja està tancat, ho comenta perquè podria 
ser que alguna entitat tingui lligada una activitat per als centres educatius al gener i 
no li entri al PAE. Es contesta que llavors es fa una difusió directament als centres 
educatius.  
 
 
Sense cap altre tema a tractar es dóna per acabada la sessió a les 21,15h   
 
 


