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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL COOPERACIÓ  
 
 
Núm. 1/2008 
Data: 28 de gener de 2008 
Horari: de 19 a 21 
Lloc: Sala Noble Casa Olivella 
 
 
Assistents: 
 
Sra. Iolanda Sánchez : primera tinent d’alcalde 
Sra. Purificació Santamaria:  Grup Municipal  CiU 
Sra. Encarna Grifell: Grup Municipal  PSC 
Sra. Núria Plana : representant de Intermón Oxfam 
Sra. Carme Crous: representant de Cooperacció 
Sr. Enrique Castro : representant de  Pau i Solidaritat  
Sr. Manuel Mateos: representant de Conosud 
Sr Sergi Marin: en representació de Tale-Talamo 
Sra. Isis Pedra: representant de Creu Roja 
Sres. Júlia Beltran i Alba Pawlowsky: en representació d’Esfa 
Sr.Pere Fernandez: en representació de Fundació Comaposada 
Sr. Antoni Pamplona: representat del Club Esportiu Fons Vilanova 
Sra. Teresa Valero: representant de F. Salut i Societat Sense Fronteres 
Sr. Ramón Estrada: en representació d’Enginyeria Sense Fronteres 
Sra. Carme Molins i  Rosa Mª Segalà: representants de Mans Unides 
Sra. Griselda Castelló:  cap de servei de Participació i Cooperació   
Sra. Bàrbara Flaquer: tècnica  de Cooperació  
 
 
Excusen la seva assistència: 
 
Sr. Santi Rodriguez del Grup Municipal Popular 
Sr. Gerard Figueres del Grup Municipal de CIU 
Sra. Montserrat Soler, representant de Fem Pous 
Sr. Adam Kovasics, representant de Associació del Poble de Guatemala  
 
 
 
Ordre del dia : 
 
 

1. Explicació de l’oferta de suport de la UPC a les ONGDs per a  
projectes de desenvolupament als països del Sud. 
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2.- Treball realitzat per la comissió de sensibilització   
 
3. Proposta de les bases de subvencions a projectes de cooperació 
internacional al desenvolupament. 
 
4. Precs i preguntes. 

 
 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
Abans d’iniciar la sessió la  regidora de Cooperació i Solidaritat, Iolanda Sánchez, fa 
referència a l’acta de la última sessió del Consell de Cooperació que per falta de 
temps en la seva redacció es presentarà  a la propera sessió del Consell per a 
l’aprovació  juntament amb l’acta del dia d’avui. 
 
Explica també que tal i  com es va comunicar uns dies abans per correu electrònic el 
primer punt de l’ordre del dia queda posposat per la propera sessió davant la 
impossibilitat de poder assistir els representants de la UPC.  

 
 

2.- Treball realitzat per la comissió de sensibilització: 
 
La Sra. Bàrbara Flaquer explica que des de  la comissió de sensibilització, de la que 
inicialment en formen part tres entitats però que està oberta a  tothom que en vulgui 
formar part, s’han establer tres eixos principals de treball per aquest 2008: el comerç 
just, drets humans i pau.  
 
La finalitat és agrupar totes les activitats en cicles  de primavera, tardor i hivern entorn 
a aquests tres eixos. Cada un d’aquests cicles  tindria una activitat central un dia 
determinat com per exemple la celebració del dia del Comerç Just a la primavera, la 
Setmana de la Pau, etc.. 
 
Per altre part  aquesta previsió de les activitats que es realitzen durant tot l’any 
permetria  donar suport a les entitats en la difusió de les seves activitats. 
 
Per tal de fer la programació es dóna un full, el qual també s’enviarà per correu 
electrònic, per a que totes les entitats anotin la previsió de les accions de 
sensibilització i ho retornin en el termini de quinze dies. 
 
El Sr Enrique Castro fa esment a un altre dels temes sorgit a la comissió referent a 
l’oferta de Canal Blau TV de fer un programa divulgatiu dels projectes mitjançant 
vídeos o DVDs realitzats per les entitats. En la seva opinió això resulta una mica difícil 
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ja que normalment les entitats no disposen dels mitjans tècnics per editar aquest tipus 
de material audiovisual. 
 
En relació a aquest punt hi ha acord en que les entitats disposen d’altre tipus de  
material audiovisual relacionat amb campanyes concretes de sensibilització. 
Generalment es disposa de fotografies o d’algun vídeo però que no són de  qualitat 
suficient per  poder-se emetre per televisió.  
 
La Sra, Isis Pedra opina que el programa de radio setmanal destinat a donar a 
conèixer els projectes de les ONGDs de Vilanova realitzat l’any passat a Canal Blau 
Radio va ser molt positiu. La televisió és un medi encara més  potent que la radio per 
a fer difusió i sensibilització i que es podria fer una proposta a la TV local per fer un 
programa relacionat amb la cooperació que  prèviament hauria treballat la comissió 
de sensibilització. 
 
La Sra. Iolanda Sànchez pregunta si aquesta comissió també treballarà la  
sensibilització que es pugui realitzar als centres educatius. 
 
La Sra. Purificació Santamaria és de la opinió que les activitats haurien ser 
transversals i plantejar la durada mes llarga i fer incidència especialment a les escoles 
i als IES. 
 
El Sr. Enrique Castro, explica que el repte d’introduir la sensibilització  als centres 
educatius està en introduir-ho al currículum educatiu. 
 
La Sra. Iolanda Sànchez proposa a la comissió de sensibilització d’anar treballant i 
veure com es pot fet encabir en la programació educativa els aspectes relacionats 
amb el món de la cooperació i solidaritat. Es pot pensar en experiències tals com 
l’Agenda 21 o l’oferta d’activitats a les escoles (PAE) que està funcionant bastant be.  
 
La Sra. Núria Planas explica que les activitats d’Intermón incloses al PAE hi ha una 
bona resposta, en concret l’activitat “Connectant móns” l’any passat la van demanar 6 
o 7 grups.  
 
Igualment la Sra. Carme Crous explica que Cooperacció han fet una nova proposta 
d’exposició per als IES.  Els anys anteriors van tenir una bona acollida i diferents 
grups la van visitar. 
 
La Sra. Bàrbara Flaquer explica que el tema de sensibilització als centres educatius 
és un dels temes pendents de treballar per la comissió de sensibilització, cal pensar la 
manera de com enfocar aquest punt i veure quina pot ser la millor metodologia.  
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3. Proposta de les bases de subvencions a projectes de cooperació 
internacional al desenvolupament. 
 
Es fa resum en format de power point dels diferents punts de les bases remarcant 
aquells en que hi ha hagut canvis significatius en relació a les bases anteriors. 
 
El Sr. Antoni Pamplona  en relació al requisit de l’entitat de constar als seus estatuts 
la finalitat de realitzar activitats i projectes de cooperació, pregunta si entitats com  la 
que ell representa,  que no tenen per finalitat la cooperació amb el Sud, ja no podran 
demanar subvencions.   
 
Respon la Sra, Griselda Castelló que s’acceptarà un acord de l’entitat adoptat per 
assemblea, de la voluntat de realitzar projectes de cooperació al desenvolupament i 
que es pren nota per afegir-ho a les Bases.  
 
També afegeix que en relació a la puntuació mínima per poder tenir subvenció (50 
punts) s’explicitarà que com a mínim 30 siguin provinents de la valoració del  projecte 
i 20 de la valoració de l’entitat. 
 
L’altre punt que es va debatre va ser el termini per presentar la transferència de 
l’import de la subvenció a la contrapart, acordant-se que serà abans  que acabi l’any.  
 
En relació al terminis per a presentar els projectes no es va poder precisar el dia 
exacte de la convocatòria ja que aquest depenia del dia de la publicació al BOP i això 
no seria abans de la propera sessió de  la Junta de Govern Local el dia 5 de febrer de 
2008.  
 
 
Finalment s’aproven les bases per unanimitat i es dona per acabada la sessió. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


