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 ACTA DEL CONSELL COOPERACIÓ , 12 de març  de 2007 
 
 
Assistents: 
 
 Josep -Tomàs Àlvaro : primer tinent d’alcalde 
 Mercè Foradada : regidora de Cultura 
 Purificació Santamaria: representant de CIU 
 Maria Iniesta i Mª Carme Molins : representant de Mans Unides 
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 Acsur 
Manuel Mateos: representant de Conosud 
Ramón Estrada: representant de Enginyeria sense Fronteres 
Enric Garriga: representant Acodi i Club Esportiu Vilanova 
Montse Virgili: representant d’Acaps 
LLuisa Arranz: representant de Ajuda en Acció 
Antoni Pamplona: representant de Club Esportiu Fons Vilanova 
Adam Kovasics: representant de l’Associació Amics del Poble de Guatemala 
Griselda Castelló:  Cap de Relacions Ciutadanes i Drets Civils  
Bàrbara Flaquer: referent de cooperació  
 
Excusen la seva assistència: 
 
Isi Pedra: representant de Creu Roja 
Sergi Marin: representant de Tale Talamo 
Tere Valero: representant de Salut i Societat Sense Fronteres 
 
 
 
 
Ordre del dia : 
 
 
1.-  Presentació del programa d’activitats “És aquest el món que vols?” 
2.- Proposta de suport a projectes i activitats de cooperació internacional per al 
desenvolupament any 2007 
3.-  Precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la sessió 
 
Abans de iniciar la sessió s’acorda afegir un altre punt de l’ordre del dia amb 
l’aprovació de l’acta de l’últim Consell. 
 
1.-  Presentació del programa d’activitats “És aquest el món que vols?” 
 
Bàrbara Flaquer i el sr. Manuel Mateos presenten el tríptic: Es aquest el món que 
vols? Propostes per a una Vilanova i la Geltrú més solidària, i  expliquen el conjunt  
d’activitats previstes.  L’esdeveniment engloba diferents xerrades i exposicions per 
una part,  així com també un concert solidari el dia 30 de març i  una trobada 
d’entitats de cooperació el dia 31 a la Plaça de la Vila. 
 
Les exposicions i xerrades es realitzaran durant tot el mes de març i abril i  giraran al 
voltant de la globalització, les relacions econòmiques Nord-Sud i el deute extern. Cal 
destacar les xerrades del Sr. Arcadi Oliveres adreçades als joves que realitzarà als 
diferents IES de Vilanova i la Geltrú. Igualment al Centre Cívic de Sant Joan es farà 
una xerrada oberta a tot el públic. 
 
El Concert Solidari del dia 30 es fa amb la finalitat de constituir un Fons per poder 
destinar a futures situacions d’emergència immediatament desprès de produir-se. 
Actuaran  Antònia Font i Mocambo. 
 
Per últim la trobada d’entitats de cooperació prevista pel dia 31 a la Plaça de Vila hi 
participaran 13 entitats de cooperació, hi haurà diverses actuacions d’animació així 
com la projecció d’audiovisuals d’alguns dels projectes de cooperació en que 
l’Ajuntament ha donat suport. En relació als audiovisuals comenta el Sr. Mateos que 
al tríptic hi manquen els de algunes entitats al que la Sra. Bàrbara Flaquer explica que 
aquest fet és deu a la rapidesa en  editar el tríptic però es corregirà perquè està 
previst editar  un  cartell gran que es col·locarà a fora del vestíbul de l’Ajuntament on 
hi haurà les projeccions  
 
La Sra. Griselda Castelló exposa que en relació a les tres entitats que han manifestat 
interès en portar el bar pel concert solidari es fa molt difícil decidir a quina entitat se li 
atorga i al no arribar a un acord per portar-ho conjuntament, es fa una altra proposta, 
la de constituir un grup de voluntaris entre totes les entitats per portar el bar. 
 
El Sr, Enrique Castro proposa que cada entitat designi un voluntari, s’accepta la 
proposta. 
 
Com a qüestió pràctica la Sra. Griselda Castelló proposa que els voluntaris designats  
ho comuniquin amb la major brevetat possible a la Sra. Bàrbara Flaquer per tal de 
coordinar la barra pel dia del concert al igual que pel dia 31 les entitats que hi 
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participaran es posin en contacte amb el Sr. Josep Cayuela per qualsevol dubte o 
demanda referent a les carpes.  
 
 
 
2.- Proposta de suport a projectes i activitats de cooperació internacional per al 
desenvolupament any 2007. 
 
PROPOSTA SUBVENCIONS COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
2007    

      

ENTITAT PAÍS PROPOSTA 07   
Fundació Pau i Solidaritat BRASIL 12.878   
Acsur-Las Segovias BRASIL 12.000   

Conosud BRASIL  10.000   

Cooperacció EL SALVADOR 13.500   

Mans Unides MADAGASKAR  7.031   

Associació Vida Útil NEPAL 3.000 PENDENT  

Fundació Josep Comaposada UGT MARROC  12.000   

Assoaciació d'Amistat amb el poble de Guatemala GUATEMALA 8.000   

Acodi BOLIVIA 3.000 PENDENT  

Club Esportiu VNG GUATEMALA-GUINEA 6.000 PENDENT  

Acaps SAHARA 11.000   

Creu Roja EQUADOR 7.000   

Fundació Salut i Societat sense Fronteres TXAD 3.000 PENDENT  

Casal d'Amistat Cuba-Garraf CUBA 8.159 PENDENT  

F.Educació Solidària Escola Pia SENEGAL 11.000   

Tale-Tàlamo SENEGAL 8.000   

Enginyeria Sense Fronteres EL SALVADOR  7.500 
  

Intemón-Oxfam BURKINA-FASO 13.500 
  

Ajuda en Acció PERU 10.000   

Llunàtics en Acció GUINEA ECUATORIAL  4.000 PENDENT  

TOTAL........................................................................   170.568   

 
 
 
La Sra. Griselda Castelló llegeix la proposta de subvenció a projectes i activitats de 
cooperació internacional per al desenvolupament 2007. Alguns dels projectes 
senyalats com a  pendents és perquè els manca part de la  documentació 
imprescindible per  poder fer efectiva la subvenció. Es farà una entrevista amb els 
representants de les entitats per tal de resoldre aquest punt i en el cas de no complir 
amb els requisits  ja es buscarà  la formula per revertir aquests  diners en projectes, ja 
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sigui repartir-los equitativament entre els presentats o be  destinant-los al Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament.  
 
A la  pregunta del Sr. Adam Kovasics  de si l’Ajuntament destina diners al Fons 
Català, respon el Primer Tinent d’Alcalde explicant que es paga la quota anual i a més 
es subvencionen alguns projectes amb el romanent  que queda a finals d’any. Afegeix 
per una altra part que l’Ajuntament per aquest any 2007 destina una  suma elevada 
de diners del seu pressupost i que en tot cas serà la comissió de suport tècnic qui 
decidirà els projectes a subvencionar. 
 
La Sra. Griselda Castelló afegeix que la propera setmana hi haurà una trobada amb 
les entitats que no han aportat tota la documentació però que hi ha temps de 
presentar la proposta de subvenció al proper Ple del mes d’abril havent passat 
prèviament per la Comissió Informativa. 
 
El Sr. Ramón Estrada pregunta pels criteris que regeixen el repartiment dels diners al 
que la Sra. Griselda Castelló contesta que sempre es fa d’acord a les Bases de la 
convocatòria. 
 
El Sr. Enrique Castro esclareix que la funció del grup de suport tècnic no és el de 
adjudicar els diners sinó el de vetllar per si els projectes compleixen o no les bases. 
Exposa que  pel  proper any s’ha plantejat de d’afinar les bases i millorar la 
coherència de les bases amb la documentació que es demana a la convocatòria. 
 
La Sra. Maria Iniesta pregunta que passa quan la entitat considera que és poc el que 
se li concedeix o es va reduint d’any en any. 
 
Contesta el Primer Tinent d’Alcalde que cada any hi ha més entitats que es presenten 
a la convocatòria i que s’intenta que sigui el màxim d’equànim possible, de totes 
formes s’hauran d’afinar més els criteris d’adjudicació. Com més simple millor. 
 
El Sr. Enrique Castro opina que segons quins punts de les bases estan pocs definits i 
per això hi ha alguns projectes amb informació poc concreta. 
 
La Sra. Griselda Castelló informa que s’intentarà fer unes bases mes definides i que 
prèviament s’hauran estudiat al grup de suport tècnic ja que el que es vol és ser el 
màxim de transparent possible. 
 
El Sr. Enric Garriga comenta que hi ha Ajuntaments que la valoració dels projectes 
s’encarrega a una empresa externa. 
 
El  Sr. Enrique Castro manifesta la necessitat que el grup o la comissió tècnica sigui 
permanent, que elabori uns nous criteris el màxim de delimitats i concrets i no 
subjectes a criteris subjectius.  
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El Primer Tinent d’Alcalde manifesta que és voluntat política la màxima transparència, 
ja que els polítics han de donar comptes de les decisions i per tant com més concrets 
siguin els criteris més facilita la tasca del polític. 
 
La Sra. Núria Planas opina que difícilment es trobarà una comissió millor ja que les 
persones que hi són tenen experiència d’anys i coneixen be la tasca. 
 
El sr. Enrique Castro exposa que tampoc tindria cap inconvenient en que fos el Fons 
Català qui fes la valoració. 
 
El Primer Tinent d’Alcalde és de la opinió que no cal anar a fora a buscar ajut, i mes 
ara que hi ha una persona tècnica amb dedicació exclusiva a cooperació. 
 
La Sra. Griselda Castelló afegeix que les dues comissions, la de difusió i la de suport 
tècnic es van inscriure els membres del Consell que van voler i que segueixen sent 
obertes a tot hom del Consell que en vulgui formar part. 
 
El Sr. Alvaro proposa de revisar de nou els projectes pendents de revisió per manca 
documentació per anar al Ple del mes d’abril. 
 
3.- Precs i Preguntes 
 
El Sr. Enric Garriga pregunta quan es cobraran les subvencions. Respon el Primer 
Tinent d’Alcalde que no li pot concretar però que espera es pugui fer properament. 
 
El Sr. Enrique Castro demana d’augmentar la rapidesa en el cobrament dels diners 
de les subvencions ja que sinó hi haurà problemes per poder-ho justificar dins de 
l’any. Es de la opinió que s’hauria d’establir un mecanisme de cobrament protocol·lari 
ja fixat per tal de no endarrerir els pagaments. El regidor sr. J. Tomàs Alvaro li respon 
que s’està avançant en aquesta línea i que intentarà elevar-ho als òrgans competents. 
 
El Sr. Enrique Castro demana de canviar l’hora d’emissió del programa de radio i de 
passar-ho a una hora més tard i de major audiència. Contesta el regidor Sr. J. Tomàs 
Alvaro que farà arribar aquesta proposta a la direcció i afegeix que Canal Blau Radio 
té una mitja 8.000 oients. 
 
El Sr. Enric Garriga està d’acord en que Canal Blau s’escolta molt però si és pugues 
emetre unes hores més tard tindria major audició i així proposa  passar-ho a les 12 
del migdia. 
 
El Sr. Mateos pregunta si el tríptic es repartirà a totes els escoles. Li respon la Sra. 
Griselda Castelló que es repartirà a tots els domicilis i que tot hom ho rebrà. 
 

 
 
Finalment sense cap pregunta mes es dona per finalitzada la sessió. 


