
 

 

ACTA  DE LA SESSIÓ DEL CONSELL DE COOPERACIÓ CELEBRADA 
AL CENTRE CÍVIC SANT JOAN EL DIA 28 DE JUNY DE 1010 A LES 19H.  

 
 
Lloc: Centre Cívic Sant Joan 
 
Assistents:  
Sra. Iolanda Sánchez : regidora de Cooperació i Solidaritat 
Sres: Carme Crous i Montse Soler: representants de Cooperacció 
Sr: Carles Garcia representant d’Intermón Oxfam 
Sr. Enrique Castro: representant de Conosud 
Sra: Jaqueline Lorente  representant de Fundació Vida Útil 
Sr. J. Antonio Soler: representants del Casal d’Amistat Cuba Garraf 
Sr.: Martí Burcet  representant de Fem Pous 
Sres. Mª Rosa Segalà: representants de Mans Unides 
Sr. Àlex Bayé: representant de la F. Educació Solidària Escola Pia-Senegal 
Sra. Palmira Santos: representant de l’Associació de Famílies de nens i nenes 
d’Etiòpia ( AFNE) 
Sr. Marc Calvet: representant de Cooperavida 
Sr. Pere Fernandez: representat de Sindicalistes Solidaris 
Sra. Carme Ferrer: representat de CCONG ajuda al Desenvolupament: 
Sr Andres Castro: representat de Associació Metges Peruans  
Sra. Mª Pau Munuera. representat de  La Frontissa 
Sr. Ramón Estrada: representant Enginyeria Sense Fronteres 
Sra. Griselda Castelló:  cap de servei de Participació i Cooperació   
Sra. Bàrbara Flaquer: tècnica  de Cooperació  
 
 
Convidats: 
Es convida als Sr. Carles Escofet a explicar la campanya Saharamarató de 
recollida de fons pel dispensari sanitari de La Güera  
 
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 2010  

 
3. Informació de les activitats de Sensibilització curs 2010-2011 

 
4. Precs i preguntes 



 

 

 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1)Aprovació de l’acta de l’últim Consell 
 
La regidoria Iolanda Sánchez obre la sessió donant la benvinguda als 
assistents i abans de començar amb l’ordre del dia, s’aprova l’acta de l’últim 
Consell de Cooperació 
 
 
2) Proposta de subvencions als projectes de desenvolupament als països 
del Sud presentats a la convocatòria 2010   
 
La tècnica de Cooperació la Sra. Bàrbara Flaquer exposa que dels 19 projectes 
presentats, 2 d’ells es van desestimar al haver-se presentat fora de termini i 
altres dos, les entitats van renunciar a la subvenció.   
 
Els 15 projectes restants rebran en conjunt la quantitat de 150.000,00� repartits 
en base a la puntuació obtinguda per cadascun d’ells i la valoració ponderada 
segons la quantitat sol·licitada. Es passa un power point amb un breu resum de 
cada projecte i els membres de les entitats presents al Consell passen a 
continuació a explicar els projectes presentats per cadascun d’ells:  
 
 
 
 
 

 
ENTITAT PUNTS PROPOSTA 

SUBVENCIÓ ENTITAT PUNTS PROPOSTA 
SUBVENCIÓ 

CC ONG Ajuda al 
Desenvolupament 

68 9.381,34 � COOPERACCIÓ 81 19.357,05 � 

CONOSUD 84 18.294,72 � CASAL AMISTAT CUBA-GARRAF 64 11.070,43 � 

FUNDACIÓ EDUCACIÓ 
SOLIDÀRIA 

58 6.401,39 � FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT 68 10.679,10 � 

CREU ROJA 59 5.426,46 � FEM POUS 76 12.582,04 � 

FUNDACIÓ PRIVADA 
VIDA ÚTIL 

55 6.070,28 � AJUDA EN ACCIÓ 74 10.209,11 � 

MANS UNIDES 80 14.821,37 � COOPERAVIDA 68 12.508,46 � 

ASSOCIACIÓ METGES 
PERUANS 

50 4.598,70 � ESFA 56 5.150,54 � 

ENGINYERIA SENSE 
FRONTERES 

50 3.449,02 �    

 
  



 

 

 
 
3.- Informació de les activitats de Sensibilització curs 2010-2011 
 
A continuació es fa un repàs de les accions de sensibilització fetes durant 
aquest any així com la previsió per aquest curs.  
 
De les activitats fetes durant el primer semestre de l’any la tècnica de 
Cooperació destaca el projecte El Sàhara Segueix Jugant, sorgit dels 
alumnes del Cicle Superior d’Activitats Físiques i Esportives de l’Institut Manuel 
de Cabanyes, al que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha donat suport per 
2on any consecutiu. Enguany han estat  8 joves i 2 professors que s’han 
desplaçat als camps de refugiats sahrauís durant la setmana del 23 al 28 d’abril 
per a realitzar el seu projecte d’intercanvi esportiu.  
 
És aquest el món que vols?. Propostes per a una Vilanova i la Geltrú més 
solidària. Sota aquest títol i dins la programació de la Xarxa de Centres Cívics 
Municipals s’engloba el conjunt d’activitats solidàries que es realitzen a 
Vilanova i la Geltrú. Cada trimestre hi trobem tan les activitats que organitza 
l’Ajuntament com les accions de sensibilització de les entitats. 
 
Fem Música per la Pau. Dins les activitats del programa Els Centres Cívics No 
Juguem a la Guerra, aquest any el dia 3 de gener, es va organitzar una Mostra 
interactiva d’instruments musicals fets a partir d’objectes reciclats adreçada a 
tot tipus de públic. Aquest acte va tenir lloc a la plaça de Les Cols durant tot el 
dia. 
 
Saharamarató ( explicada ja a l’inici de la sessió per Carles Escofet  promotor 
de la campanya a Vilanova i la Geltrú) 
 
Un dia per l’Esperança: jornada lúdica que Intermón Oxfan organitza cada any 
per tal de sensibilitzar de les activitats i campanyes de l’entitat.  
 
Pedalada Solidària: organitzada per l’Associació de Famílies de Nens i Nenes 
d’Etiòpia AFNE el 18 d’abril. La seva representant la Sra. Palmira Santos va 
explicar que la finalitat d’aquesta activitat va ser recollir fons pel manteniment 
del centre d’acollida de Kombolcha, Etiòpia, al que AFNE hi dona suport. Va 
agrair la col·laboració de la regidoria de Cooperació i Solidaritat en fer possible 
la pedalada que va ser tot un èxit, ja que va comptar amb molts participants i es 
van recollir uns 3000� 
 
El Festival Internacional de Curts Actua: aquest any a Vilanova i la Geltrú i 
per 3r any consecutiu es van projectar  les cintes finalistes de la 5ena.  edició 
del Festival Internacional de Curts Actua que organitza Intermón Oxfam amb el 
recolzament de la regidoria de Cooperació i Solidaritat de l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i de Neàpolis que gestiona el Cinema Bosc Municipal. 
L’objectiu d’aquest concurs és reivindicar la millora de la qualitat de vida de 



 

 

tothom i denunciar situacions d’abusos dels drets elementals de totes les 
persones del planeta. 
 
 
 
Previsió d’activitats fins a finals d’any: 
 
En quan a les activitats de sensibilització previstes per al proper semestre  
2010 hi ha la continuïtat de la majoria d’activitats de l’any passat:  

 
• Es continua amb la programació d’activitats de És aquest el món que 

vols?. Es demana a totes les entitats que ens facin arribar quan abans 
la programació que tinguin prevista per poder-ne fer difusió.  

 
• Mostra d’Entitats Solidàries. Serà el dissabte 16 d’octubre. 

 
• Tardor de Contes Solidaris  

 
• La celebració del Dia dels drets dels infants el 20 de novembre. 

 
• Commemoració del dia dels drets humans el 10 de desembre  

 
 
Com a noves activitats es preveu:  
 

• La realització d’un Taller de sensibilització “Davant la Crisi, el compromís 
creix: una mirada al tracte de les desigualtats en la Cooperació 
Internacional”. Aquest taller s’ha programat des de Cooperació i l’Espai 
d’Equitat. El taller anirà  a càrrec de tècnics de Cooperacció. 

 
• Un nou butlletí electrònic de Cooperació. Des de la Comissió de 

Sensibilització fa temps es va acordar fer un butlletí de temes de 
cooperació. Per diversos motius s’ha anat endarrerint la seva publicació. 
El primer número ja està penjat a la Web de l’Ajuntament  
http://www.vilanova.cat/html/tema/participacio/cooperacio.html  Està 
previst que tingui una periodicitat semestral.  

 
• Accions de sensibilització a les escoles. Aquest any s’ha optat per oferir 

una nova activitat que te per objectiu la sensibilització dels joves en 
temes de drets humans. Consisteix en la realització d’un taller de cinema 
a tots els  Instituts de Vilanova i la Geltrú. La previsió és que almenys 9 
cursos dels diferents centres treballin en la realització d’un curtmetratge. 
Està previst fer una sessió per presentar els curts al voltant del dia dels 
Drets humans.  

 
 



 

 

4) Precs i preguntes 
 
El Sr. Pere Fernandez, representant de la Fundació Comaposada, comenta 
que aquesta entitat  ha canviat el seu nom pel de Sindicalistes Solidaris. També 
esmenta que ha estat una de les entitats que es va presentar fora de termini ja 
que durant el primer trimestre van tenir algunes baixes que van endarrerir altres 
tasques més administratives.   
 
La Sra. Mª Pau Munuera, representant de La Frontissa, va explicar que altres 
anys havien estat donant suport a un projecte de creació d’un pou a la 
comunitat de Wellingara. L’objectiu d’aquest projecte era l’accés a l’aigua 
potable per a tots els seus habitants però especialment beneficiava a les 
dones, al ser elles les encarregades de transportar l’aigua. Desprès de 
desplaçar-se alguns membres de La Frontissa fins a Wellingara , van decidir no  
continuar amb les activitats  previstes al ser aquestes inviable. Per aquest 
motiu aquest any no  han demanat subvenció a l’Ajuntament. 
  
La Sra. Palmira Santos, representant de AFNE, va comentar que havien 
presentat un projecte a la convocatòria de subvencions però van renunciar a 
aquesta ja que s’havien modificat substancialment les circumstàncies per les 
quals s’havia demanat subvenció i no quedava clar que es pogués portar a 
terme el projecte.  
 
La Sra. Mª Rosa Segalà, representant de Mans Unides, va demanar el 
recolzament de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la candidatura al premi 
Príncep d’Astúries que aquest any, amb motiu del 50è aniversari presenta 
Mans Unides. La Regidora de Cooperació, la Sra. Iolanda Sánchez va dir que 
es  presentaria al Ple el suport a la candidatura.  
 
El Sr. Enrique Castro, representant de Conosud, planteja novament el 
recolzament de l’Ajuntament a Fiare, una entitat de Banca Ètica que  inverteix 
l’estalvi de persones i col·lectius en projectes d’economia social i solidària. Tot i 
que és una Banca de recent creació, actualment hi ha unes 350 les 
organitzacions a nivell estatal que han adquirit capital social en la modalitat de 
socis.  
 
La Sra. Griselda Castelló explica que des de l’Ajuntament s’ha estudiat les 
diferents opcions de recolzar Fiare. Seguint les indicacions del Departament 
d’Intervenció no serà possible fer-se soci però s’està estudiant la possibilitat 
d’obrir un compte per ingressar part dels pressupost que l’Ajuntament destina a 
Cooperació amb el que s’aconseguiria  agilitzar determinats pagaments, 
especialment els ajuts a emergències.   
 
La regidora de Cooperació, la Sra. Iolanda Sànchez va dir que el primer pas 
previst serà l’adhesió a la Banca Ètica Fiare al proper Ple de l’Ajuntament 
juntament amb l’aprovació de les subvencions als projectes de cooperació.  
 



 

 

El Sr. Enrique Castro senyala que el recolzament que es demana a Fiare no es 
limita al suport econòmic sinó que des de l’Ajuntament es pot contribuir a  
difondre i donar a conèixer en que consisteix la Banca Ètica. L’organització 
d’una jornada o xerrada de difusió seria igualment una manera important de 
recolzar aquest projecte social. 
 
 
Sense cap altre tema a tractar es dona per acabada la sessió a les 20,30h 
 
 
Vilanova i la Geltrú,  28 de juny de 2010  
 
Iolanda Sánchez Alcaraz 
Regidora de Cooperació i Solidaritat 
 
 
 
 
 
 


