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 ACTA DEL CONSELL COOPERACIÓ , 22 de gener de 2007 
 
 
Assistents: 
 
Josep -Tomàs Àlvaro : primer tinent d’alcalde 
Xavier Carbonell : regidor adjunt a l’ alcaldia 
Mercè Foradada : regidora de Cultura 
Maria Iniesta : representant de Mans Unides 
Sr Josep Mª Solé i Núria Plana : representants de Intermón Oxfam 
Enric Miró i Miquel Altadill : representants de Fundació Solidària E. Pia 
Carme Crous : representant de Cooperacció 
Enrique Castro : representant de  Pau i Solidaritat i Conosud 
Adam Kovasics: representant de Associació d’Amistat amb el Poble de Guatemala 
Manuel Mateos: representant de Acsur-Las Segovias 
Ramón Estrada i Ana Gris: representats de Enginyeria sense Fronteres 
Isi Pedra: representant de Creu Roja 
Lluïsa Arranz: representant de Ajuda en Acció 
Griselda Castelló:  Cap de Relacions Ciutadanes i Drets Civils  
Bàrbara Flaquer: referent de cooperació  
 
 
Ordre del dia : 
 

1. Convocatòria d’ajuts a projectes de cooperació internacional per al 
desenvolupament  any 2007. 

 
2. Devolució del taller participatiu entorn a la cooperació a Vilanova realitzada 
entre els membres del Consell Municipal de Cooperació. 

 
3. Proposta de realitzar una sessió per consensuar l’estructura i el calendari  del 
programa de radio per tal que pugui arribar a ser un espai des de on poder fer 
difusió i impulsar totes les activitats relacionades amb cooperació. 

 
4. Propostes de ajuts a projectes de reconstrucció al sud-est asiàtic amb els 
diners recaptats durant tot el 2005 a la campanya per als afectats pel tsunami. 

 
5. Precs i preguntes 
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Desenvolupament de la sessió 
 
Abans de començar amb el primer punt de l’ordre del dia es reparteix a tots els 
assistents la següent documentació: 

• Acta de la última sessió celebrada el passat 13 de desembre de 2006. 
• Resum del taller participatiu realitzat amb membres del Consell de Cooperació 
• Propostes de projectes on destinar el fons existent per a la de reconstrucció del 

sud-est asiàtic. 
 

1.- Convocatòria d’ajuts a projectes de cooperació internacional per al 
desenvolupament any 2007.  
  
La Sra. Griselda Castelló  recorda que tal i com es va decidir en l’últim Consell de 
cooperació, ja han sortit les bases de suport  a projectes i activitats de cooperació. El 
termini per a presentar els projectes serà fins el dia 3 de febrer.  
Es convocarà un Consell al mes de març per poder portar la proposta al Ple del mes 
d’ abril.   
 
El Sr. Josep Tomàs Àlvaro afegeix que per aquest any 2007 es destinarà per primera 
vegada l’1% del pressupost municipal a cooperació, el que suposa la quantitat de 
284.280� dels quals el 60% es destinarà a projectes  
 
2.- Devolució del Taller participatiu. 
 
La Sra. Griselda Castelló informa dels resultats de la sessió de treball que va tenir lloc 
el passat dia 11 de desembre al qual hi van assistir 12 persones representants de les 
ONG. L’objectiu d’aquest taller era fer una diagnosi del punt de partida en què es 
trobava la Cooperació a Vilanova, poder consensuar aspectes positius i negatius i a 
partir d’aquí poder desenvolupar accions de futur. 
 
Els temes  més importants que van sortir van ser: la difusió i sensibilització, la base 
social  i la relació de les entitats amb l’Ajuntament.  
 
Hi va haver consens en el desconeixement general sobre  la tasca realitzada per les 
ONG a Vilanova; en que existeix una capa social sensible als problemes del tercer 
món, malgrat que sovint són poc els membres integrants  de les entitats i en general 
es va  valorar de forma positiva el suport que realitza l’ajuntament en temes de 
cooperació. 
 
A partir d’aquestes conclusions es proposa la creació de dos grups  de treball, un per 
debatre i fer propostes al voltant de la difusió i sensibilització i l’altre per fer de suport 
tècnic a l’Ajuntament, igualment es fa la proposta de convocar una sessió de treball 
oberta a totes les entitats i ciutadania per debatre sobre el concepte de cooperació i 
solidaritat. El compromís és convocar aquest taller passat Carnaval. 
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Queden constituïts dos grups amb els següents integrants: 
 
Grup de treball de difusió 
Isi Pedra 
Manuel Mateos 
Lluïsa Arranz 
 
 
Grup de treball de suport tènic 
Mª Núria Plana 
Carme Crous 
Enrique Castro 
 
 
El Grup de difusió treballarà aspectes relacionats amb la sensibilització i difusió a la 
ciutadania de les accions, activitats, projectes o campanyes que puguin realitzar les 
entitats i les ONG entorn a la cooperació i solidaritat. S’acorda fer  trobades regulars 
cada quinze dies i depenent dels temes a tractar. La primera reunió serà el dimecres 
dia 31 a les 11h. A la Casa Olivella. 
 
El grup de suport tècnic tindrà com a funció ajudar i consensuar criteris d’actuació 
generals entorn a la cooperació a Vilanova així com en aquells aspectes mes 
concrets com poden ser la concessió de subvencions. S’acorda realitzar la primera  
reunió el dilluns dia 29 a les 16h. Igualment a la Casa Olivella. 
 
 
3.- Proposta de realitzar una sessió per tractar el programa de radio. 
 
La Sra. Bàrbara Flaquer explica que el passat dia 18 es va començar a emetre el  nou 
programa de Canal Blau Radio destinat a donar a conèixer les entitats locals a la 
ciutadania, així com a  sensibilitzar de les possibles campanyes i accions que al 
voltant de la  cooperació es puguin impulsar.  
 
El  primer tinent d’alcalde, informa que aquest programa te el seu origen en les 
converses mantingudes amb  Canal Blau Radio de oferir un espai dedicat a 
cooperació dins la programació diària, en format de magazine, on es tracten diferents 
aspectes de l’actualitat i del dia a dia de Vilanova.  
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Amb la finalitat d’establir un torn on totes les entitats tinguin el seu espai es va  
elaborar un calendari que queda de la següent manera: 
 
18  - 01- 07  Enginyeria sense Fronteres 
25  - 01 -07  Intermón-Oxfam 
01  - 02 -07  Cooperació 
08  - 02 -07  Fundació Solidària Escola Pia 
15  - 02 -07  Associó D’Amics del Poble de Guatemala 
22  - 02 -07  Conosud 
01  - 03 -07  Acsur-Las Segovias 
08  - 03 -07   
15  - 03 -07  Ajuda en Acció 
22  - 03 -07  Creu Roja  
 
Es proposa que el grup de difusió treballi com a primer tema la continuïtat del 
programa de radio per tal que aquest esdevingui un canal efectiu de sensibilització i 
de difusió de totes les activitats i accions de cooperació que es realitzin a Vilanova. 
 
 
 
4.- Propostes d’ajuts a projectes de reconstrucció al sud-est asiàtic:  
 
A la última sessió del Consell de Cooperació es va acordar presentar propostes per a 
destinar els diners recollits a la campanya organitzada a favor dels afectats pel 
tsunami. 
 
La Sra. Bàrbara Flaquer explica que es va  consultar al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament si tenien coneixement de algun projecte destinat a la reconstrucció 
del sud-est asiàtic. Dels tres projectes que inicialment havien enviat un mes abans al 
moment de la consulta, tan sols un d’ells estava obert encara a aportacions:  
“Governabilitat i desenvolupament local a Sri Lanka”. Aquest projecte té per objectiu 
el desenvolupament global de la zona focalitzant les actuacions en l’enfortiment de 
les  institucions locals i el desenvolupament econòmic i sociocomunitari.  
 
A continuació es passa a discutir si la quantitat a ingressar a favor d’aquest projecte 
s’hauria de arrodonir acordant-se finament no fer-ho i adjudicar a l’únic projecte 
presentat, “Governabilitat i desenvolupament local a Sri Lanka”, del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament  la quantitat  de 1.682�. 
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El Sr. Enrique Castro opina que s’haurien  de tenir mecanismes previstos per recollir 
fons  amb la major brevetat possible per futurs ajuts d’emergència.  
 
La Sra. Nuria Plana i el Sr Enrique Castro opinen que aprofitant el programa de radio 
s’expliqui la situació actual de com està evolucionant la reconstrucció al Sud-est 
asiàtic. 
 
 
5-. Precs i Preguntes 
 
La Sra. Ana Gris i la Sra. Isi Peña demanen aclariment en quan al tercer punt que 
s’estava debatent ja que era la primera vegada que assistien al Consell. La Sra. Núria 
Plana els respon sobre l’origen dels diners recollits a rel de la campanya iniciada a 
favor dels afectats pel  tsunami on moltes entitats es van mobilitzar i implicar. 
 
El Sr. Enrique Castro demana que es faci arribar l’acta abans de la propera sessió del 
Consell.  
 
Finalment sense cap pregunta mes es dona per finalitzada la sessió i s’acorda dia 
hora del pròxim del Consell que serà el proper dia 12 de març a les 19h. A la Sala 
Noble de la Casa Olivella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


