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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ  
 

 
 

L’Ajuntament promou donar a conèixer les entitats de la ciutat, els seus 

projectes de cooperació i les seves activitats a través de la Mostra anual 
d’Entitats de cooperació. També dona suport a les activitats organitzades 

per les pròpies entitats.  
 
Igualment promou el coneixement i el respecte dels drets humans, els 

drets dels infants i el foment de la pau amb l’organització d’activitats 
obertes a la ciutadania i en especial als centres educatius amb el Projecte 

Re@cciona. 
 

 

 
 

X Mostra d’Entitats de Cooperació 
MOU-TE PER LA IGUALTAT I CONTRA LA POBRESA  

Dissabte 28 d’octubre 

 
 

El dissabte 28 d'octubre es portà a 
terme la X Mostra d'Entitats de 

Cooperació, amb el lema MOU-TE 
PER LA IGUALTAT I CONTRA LA 

POBRESA.    
  

El lema escollit és Mou-te per la 
igualtat i contra la pobresa amb 
el que les entitats volen denunciar 

les desigualtats cada vegada més 
extremes i reivindicar mesures per 

garantir la redistribució i garantir polítiques d’inclusió i protecció social.  
 

Durant tota la tarda va estar exposat un mapamundi gegant per  il·lustrar 

els principals països on Vilanova i la Geltrú coopera internacionalment en la 
lluita contra la pobresa. S’intenta fer visible d’aquesta manera les 

subvencions atorgades aquest 
any a la convocatòria anual als 
projectes de cooperació realitzats 

per les entitats.  
 

També es va editar  un llibret 
amb informació de qui són que 
fan les entitats de cooperació 

participants a la Mostra i hi va 
haver un espectacle d’animació 

infantil Cooperem o Competim? 
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Dia dels Drets Humans 
Dilluns 12 de desembre  
 

 
 Des de la regidoria de Cooperació i 

solidaritat cada 10 de desembre es 
commemora la data en que les Nacions 
Unides signaven la Declaració dels Drets 

Humans.  
 

Per donar visibilitat a aquest dia, 
l'Ajuntament de VNG ha editat 2000 
estovalles individuals amb la declaració 

Universal dels Drets Humans que es 
repartiran en una dotzena de restaurants de 

la ciutat.  
 

A més de l'edició de les estovalles, durant el mes de desembre es varen 

poder veure dues exposicions al Cívic la Geltrú: Èxode, de la Fundació Casa 
del Tíbet i  Compromesos amb les persones refugiades, del Comitè Català 

d'Ajut al Refugiat.  
 

 

 

Projecte Vacances en Pau 
Mes de juliol i agost 

 
Cada estiu nens i nenes saharauís d’entre 8 
i 12 anys passen els mesos de juliol i agost  

a Vilanova i la Geltrú a casa de famílies 
vilanovines.  

 
En total varen venir 23 nens i nenes que 
com a petits ambaixadors del Poble 

Saharauí, varen ser rebuts el 24 de juliol al 
saló de Plens.  

 
També hi varen ser presents voluntaris de 
Acció Solidària amb el Sàhara, entitat que 

gestiona l’estada dels nens saharauís a la 
comarca del Garraf així com les famílies 

d’acollida dels nens.   
 

Un dels objectius, a més de possibilitar que els nens passin els mesos més 

calorosos de l’estiu a casa nostra, és  donar suport al pla de pau de la zona 
del Sàhara.  
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Dia del Refugiat  
Dia 20 de juny 

 

Banderola  al·lusiva al Dret a l’asil que es va penjar 
a la plaça de la Vila per fer visible els drets de les 

persones refugiades. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ÉS AQUEST EL MÓN QUE VOLS?  PROPOSTES DE LES ENTITATS PER 
UNA VILANOVA I LA GELTRÚ MÉS SOLIDÀRIA. Activitats 

 

 
Un Dia per a L’Esperança 

6 de maig 
 

Un any més voluntaris d’Oxfam 
Intermon varen organitzar a 
Vilanova i la Geltrú una jornada 

d’activitats amb l’objectiu 
d’implicar la ciutadania en la 

construcció d’un món més just i 
d’explicar els projectes de desenvolupament que es porten a terme. Es 
tracta d’un acte de carrer destinat a petits i grans que compta amb l’actuació de 
diferents grups de música, dansa i teatre de la vila. També hi ha diferents estands 
destinats a la Mobilització Social, Botiga de Comerç Just, Editorial... 
 

L’Ajuntament dóna suport a les entitats solidàries i ONGD de la ciutat 
que cerquen formes de sensibilització i vetllen per l’educació pel 
desenvolupament. 

 
L’Ajuntament continua programant conjuntament amb la Xarxa de 

Centres Cívics i els equipaments municipals programes que potenciïn 

la sensibilització entorn a la cooperació al desenvolupament. 
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La XVIII edició de Un dia per a l’Esperança es va dedicar a denunciar les 
crisis humanitàries, causa de que hi hagi milions de persones desplaçades i 
refugiades.  

Aquest any es va celebrar el dissabte 6 de maig a la plaça de la Vila i va 
comptar, com cada any amb la col·laboració de la regidoria de Cooperació.  

 

 

 
 

Haimes per la Llibertat del Poble Sahrauí.  
Acampada Solidària amb el Sàhara 20 i 21 de maig  
 

Acció Solidària amb el Sàhara, un any més, va tornar a 
organitzar a la platja de Ribes Roges una plantada de 
haimes durant el cap de setmana del 19 i 20 de maig.  

Enguany es feu en reconeixement al paper que han 
jugat i estan jugant les dones al llarg de la història del 

seu poble. 

S’hi van programar moltes activitats entre les que cal 
destacar col·loquis, xerrades, una sessió de cinema, un 
sopar solidari, concerts i xocolatada, jocs i tallers pels 

més menuts. També va haver-hi una exhibició dels 
Falcons de Vilanova. 

Als actes hi varen participar unes 500 persones durant tot el cap de 
setmana. 

 

 
 

 
Sopar Solidari Grup de solidaritat Fem Pous 

8 de Juliol 
 

El dissabte 8 de juliol el Grup de solidaritat Fem Pous 

va organitzar l’12è Sopar Solidari a la Pl Assumpció 
per donar a conèixer les seves activitats i els projectes 

amb els que col·labora al Camerun.  
 
Tot el recollit es va destinar a donar suport al 

pagament dels projectes de cooperació que l’entitat 
desenvolupa al nord del Camerun. 
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Caminada popular organitzada per Mans Unides.  
29 d’abril 

 
Mans Unides  el 29 d’abril organitza una caminada 
solidària amb l’objectiu de donar suport a la 
construcció d’una escola de primària a Bodmal, La 
Índia. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Sopar solidari a favor dels damnificats per l’huracà Irma a Cuba, 

organitzat pel Casal Català Cuba-Garraf. 
2  de desembre 
 

L’acte va tenir lloc al Centre Cívic la Geltrú el 2 de 
desembre.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
Recollida permanent d’aliments a la xarxa de centres cívics. 

 
La Xarxa de Centres Cívics durant tot l’any col·labora amb la Mesa d’Entitats 

Socials en la recollida d’aliments pels projectes relacionats amb 
l’alimentació de Vilanova i la Geltrú. Els projectes més destacats són el 
Servei d’Esmorzars Cafè Caliu que impulsa l’Associació Alé, el Banc de 

queviures gestionat per la Creu Roja i menús per a infants impulsat per la 
Mensa del cor.  
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SENSIBILITZACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS. Activitats 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Projecte Re@cciona. Taller de cinema 

 
El curs 2010-2011 la regidoria de Cooperació i Oxfam Intermón, impulsaren 
el projecte Re@cciona, una de les activitats més rellevants de sensibilització 

entorn els drets humans i la promoció de la cultura de la pau als centres 
educatius de secundària de la ciutat.  
 

El projecte Re@cciona consisteix en la 
realització d’un curtmetratge entorn al 

foment i el respecte dels Drets 
Humans, concretament sobre els 
Objectius de Desenvolupament 

Sostenible per part d’alumnes de 3r i 
4t d’ESO de secundària.  

 
 

Es tracta dels treballs cinematogràfics 

realitzats per alumnes de secundària dels 
instituts vilanovins tractant temàtiques 

relacionades amb la cultura de la pau, les 
desigualtats i la vulneració dels Drets 

Humans.   
 
A l’edició del curs 2017-2018 han participat 

en el projecte 256 alumnes de 10 centres: 
l'institut Dolors, Mallafré, el Manuel de 

Cabanyes, el Lluch i Rafecas, el Baix a Mar, el col·legi Santa Teresa de 
Jesús, el Sant Bonaventura, la Divina Providència, l'Escola Pia Vilanova, El 
Cim i La Unitat d'Escolarització Compartida (UEC). 

 
Els curtmetratges foren presentat públicament en un acte de visionat 

celebrat el 21 de maig de 2017 a l’Auditori Eduard Toldrà. 
 

 

 

 

 
 
PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ 

L’Ajuntament programa un pla d’acció i tallers de sensibilització per 

a la promoció dels valors de la cooperació, la defensa dels drets 
humans i el foment de la pau als centres educatius de la ciutat per 

promoure una cooperació al desenvolupament transformadora entre 

els i les joves. 
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L'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, 
amb el suport de la 
Diputació de 

Barcelona el 2016 va 
iniciar el procés per 

elaborar el primer 
PLA DIRECTOR DE 
COOPERACIÓ. 

Aquest procés va 
finalitzar a l’abril de 

2017, va comptar 
amb la participació i el 
consens de les 

entitats de 
cooperació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 

L’Ajuntament vol fer un treball conjunt amb les entitats de referència 
de la ciutat per assolir un Pacte Local per la Cooperació al 

Desenvolupament , incrementant els pròxims 4 anys els recursos 
en aquest àmbit arribant a l’1 % dels ingressos propis. 
 

Pla de mandat 16-19. 
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1

Construcció d'una nova aula a l'escola de Bandjougoubougou de Bamako 

(Mali) 

CC ONG AJUDA AL DESENVOLUPAMENT 

2
Xarxa de cooperatives pel treball decent a El Salvador 

SINDICALISTES SOLIDARIS

3 USM (Unitat Sanitària Mòbil), suport als Health cmps de Clínic Nepal

FUNCACIÓ PRIVADA VIDA ÚTIL

4

Promoció d'un model de desenvolupament econòmic basat en la justícia 

social a Guatemala 

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT

5 Enfortint la cooperativa la Justa Trama (Brasil)

GARRAF COOPERA

6

Ampliació i millora del centre de salut 02 de la ciutat de Kombolcha 

(Etiòpia)

DESTINO ETIÒPIA

7 Suport a l'escolarització a Blangoua (Camerun)

GRUP DE SOLIDARITAT FEM POUS

8

Reconstrucció del mur de contenció de la plaça de la comunitat d'Anayka-

Kollo

ASSOCIACIÓ METGES PERUANS

9 Visió per a tothom a Perú. Fase III

F. RAMÓN MARTÍ BONET 

10

Millora de l'accés a l'aigua potable de la zona rural de la regió de Kara 

(Togo). Fase V

MANS UNIDES

11

Projecte de construcció d'un col·legi de secundària i batxillerat al barri de 

Thiaroye de Pikine (Senegal). Fase III

FUNDACIÓ EDUCACIÓ SOLIDÀRIA ESCOLA PIA

12

Escoles conectades . Suport al sistema educatiu en els campaments de 

refugiats saharauís.

ACCIÓ SOLIDÀRIA AMB EL SÀHARA

3.128,08 €

4.952,79 €

    13.685,35 € 

ENTITAT I RESUM DEL PROJECTE 2017

3.478,36 €

3.649,43 €

6.808,00 €

SUBVENCIÓ 

CONCEDIDA 

2017

4.618,81 €

3.258,42 €

8.989,07 €

6.109,53 €

10.369,91 €

      5.331,45 € 

 
 

 

 

L’Ajuntament dóna suport a projectes de cooperació internacional al 
desenvolupament a través de la convocatòria anual de subvencions i ajuts 

dirigida a les entitats solidàries i ONGD de la ciutat.  

Es subvencionaren 12 projectes.  
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AJUTS A EMERGÈNCIES INTERNACIONALS 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Durant l’any 2017 s’han donat els següents ajuts a emergències 
internacionals:  

 
Ajut d’emergència TERRATRÈMOL a Kurdistan. 
 

La Junta de Govern del dia 19 de desembre de 2017 va acordar destinar la 
quantitat de 1.300euros a donar suport a la campanya d'emergència 

iniciada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament davant la crisi 
humanitària provocada pel terratrèmol a Kurdistan. 

 
Ajut d’emergència TERRATRÈMOL a Mèxic 
La Junta de Govern del dia 19 de desembre de 2017 va acordar destina la 

quantitat de 1.300 euros a donar suport a la campanya d’emergència 
iniciada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en resposta als 

desperfectes ocasionats pel terratrèmol a Mèxic.  
 
Ajut d’emergència HURACÀ IRMA al Carib 

La Junta de Govern del dia 19 de desembre de 2017 va acordar destina la 
quantitat de 2.000 euros a donar suport a la campanya d’emergència 

iniciada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en resposta als 
desperfectes ocasionats per l’huracà Irma al seu pas pel Carib. 
 

Ajut d’emergència INUNDACIONS a Perú. 
El Ple del 5 de maig de 2017 va aprovar la subvenció directa de caràcter 

excepcional per causes humanitàries a l’Associació Metges Peruans de 1.500 
euros a donar suport als damnificats per les inundacions i esllavissades que 
va provocar el pas de EL NIÑO per Perú.  

 

 

Els desastres naturals i els conflictes bèl·lics deixen rere seu un 
drama humà incontestable: la pèrdua, per part de molta gent, dels 
seus recursos habituals per continuar fent una vida digna. 

   
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú destina part del pressupost a 

finançar projectes d'ajut humanitari i de reconstrucció de la zona i 
la societat afectada a través del Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament o a través d’alguna entitat de la ciutat. 


