
 

ACTA  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL CONSELL DE 
COOPERACIÓ CELEBRADA A LA SALA NOBLE DE LA CASA OLIVELLA 

EL DIA 9 DE NOVEMBRE DE 2010 A LES 19H.  
 
 
Lloc: Sala Noble de la Casa Olivella 
 
Assistents:  
Sra. Iolanda Sánchez : regidora de Cooperació i Solidaritat 
Josep Tomàs Alvaro: representant grup municipal ERC 
Encarna Grifell: representant grup municipal PSC 
Gloria García: representat grup municipal CIU 
Sres Carme Crous, Montse Soler i Sr Francesc Ayala: representants de 
Cooperacció 
Sr. Enric Garriga representat de Acodi i Club Esportiu Vilanova 
Sr: Núria Plana representant d’Intermón Oxfam 
Sr.Josep domper: representant de Conosud 
Sra Sussana Sanahuges i Sr. Àlex Font representatns d’Acció Solidàdia Sàhara  
Srs. J. Antonio Soler i  representants del Casal d’Amistat Cuba Garraf 
Sr.: Carles Ansón representant de Fem Pous 
Sres. Carme Molins i Ana Mª : representants de Mans Unides 
Sra. Gabi Guerrero: representant de Creu Roja 
Sres. Carme Ferrer i Conce Reixac: representats de CCONG ajuda al 
Desenvolupament 
Sr. Andres: representat de l’Associació Metges Peruans  
Sra. Griselda Castelló:  cap de servei de Participació i Cooperació   
Sra. Bàrbara Flaquer: tècnica  de Cooperació  
 
 
Excusen la seva assistència:  
 
Sra. Alba Pawloswky: representant Esfa 
Sr. Ramón Estrada: representant d’Enginyeria Sense Fronteres 
Sr. Marc Calvet: representant de Cooperavida 
Sra. Tere Valero: representant de Fundació Salut i Societat Sense Fronteres 
 
 
Ordre del dia: 
 
 
1.- Valorar les possibles accions a dur a terme des de Vilanova i la Geltrú, 
davant els recents fets ocorreguts al campament de refugiats d’ Aaiun  
 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
  



 

La regidora Iolanda Sánchez explica el motiu i la urgència de la convocatòria 
del Consell de Cooperació amb l’objectiu de prendre posicionament desprès de 
l’actuació de l’exèrcit marroquí a l’Aaioun. S’entrega a tots els assistents un 
esborrany del Manifest que ha preparat Acció Solidària amb el Sàhara per a 
revisar-lo i així sumar-nos des de Vilanova i la Geltrú a les accions de rebuig 
per la inacceptable actuació de l’exercit de Marroc. 
  
La representant d’Acció Solidàra amb el Sàhara, la Sra. Sanahujes va 
comunicar als assistents que les informacions són confuses ja que l’exèrcit 
marroquí va fer fora els observadors i periodistes i no hi deixen arribar els 
medis de comunicació. Actualment les úniques notícies que arriben són és a 
través dels telèfons mòbils de particulars. 
 
De moment se sap que desprès del l’actuació de l’exèrcit que va desmantellar  
de forma violenta el campament organitzat a les afores de la ciutat, el conflicte 
es va traslladar a l’Aaioun.  
 
Per altra part, per la informació que arriba, la gent jove està molt alterada i es 
tem que hi hagi alguna massacra i no hi ha hagut cap acord a la darrera 
trobada de negociacions a Nova York entre Marroc i el Front Polisari. 
 
El Sr. Enric Garriga manifesta que el Manifest hauria de ser més llarg i troba a 
faltar que no es faci referència a exigir al Govern Espanyol que hi tingui un 
paper més actiu i resolutiu en la resolució del conflicte. Espanya és una part 
implicada i sembla que hagi oblidat el conflicte i que actualment no s’hi vulgui 
involucrar.  
 
La Sra. Encarna Grifell comenta que el que es pretén amb aquest Manifest és 
reaccionar a la immediatesa de la situació des de Vilanova i la Geltrú  
 
La Sra. Sanahuges creu que els fets no poden modificar-se d’un dia per l’altre i 
que no s’oblida el problema 
 
La Sra. Iolanda Sánchez opina que la situació dels Saharauís no s’ha oblidat 
mai a Vilanova i la Geltrú i  no s’ha deixat de denunciar ni reivindicar les 
condicions del poble sahrauí i potser s’hauríem d’afegir al Manifest aquest fet.  
 
S’acorda de reforçar amb matisos algunes de les declaracions del Manifest  es 
proposa d’afegir que s’instarà a la Unió Europea i al Govern Espanyol a tenir 
una implicació activa en la resolució del conflicte. 
 
La Sra. Sanahuges diu que el Manifest es passarà a la Coordinadora 
d’Ajuntaments per fer-lo arribar de formar conjunta amb altres ajuntaments al  
Front Polissari, els Medis de Comunicació així com al Govern. 
 
De forma unànime s’acorda des del Consell de Cooperació donar suport al 
Manifest. Aquest una vegada s’hagi refet amb els punts acordats es passarà a 



 

tothom al igual que es mantindrà informats a tots els membres del dia de la 
propera manifestació que es convoqui.  
 
 
Sense cap altre tema a tractar es dona per acabada la sessió a les 20,30h 
 
 
Vilanova i la Geltrú,  9 de novembre de 2010  
 
Iolanda Sánchez Alcaraz 
Regidora de Cooperació i Solidaritat 
 
 
 
 
 
 


