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PRESENTACIÓ

Els compromisos sobre temes de  Cooperació i Solidaritat del govern 2011
-15 es recullen a l’apartat 8 del Pla d’Actuació Municipal, el full de ruta del
govern. 

El govern vol una ciutat compromesa amb els desenvolupament humà i els
drets  humans,  també  una  ciutat  solidària  i  compromesa  davant  la
desigualtat  existent  entre  els  pobles.  Per  això,  es  compromet  amb  la
promoció de la solidaritat activa de la seva ciutadania i de les seves entitats
locals  que  treballen  per  la  cooperació  i  la  sensibilització  ciutadana
mitjançant diferents programes i pel foment de la pau.

El  govern  vol  que  l’ajuntament  sigui  un  referent  de  solidaritat  i  donarà
suport  a  projectes  de  cooperació  internacional  als  països  en  vies  de
desenvolupament tendents a la dignificació de la vida de les persones.

Aquest esforç col·lectiu, de ciutat, comporta donar suport a les entitats i
ONGD compromeses amb la solidaritat i la cooperació transformadora i que
realitza actuacions per fomentar els valors de la solidaritat ciutadana en
relació  amb  els  desequilibris  internacionals  i  en  especial  amb  la
transformació positiva del món. 

Aquest govern vol una ciutat compromesa amb el desenvolupament.

--------------------------------------

Al febrer de 2012 les competències de  Cooperació i Solidaritat  deixen de
dependre  de  la  regidoria  de  Serveis  Viaris  i  Mobilitat  per  passar  a  ser
assumides  directament  des  de  l’Alcaldia,  fruit  d’una  reorganització  de
responsabilitats de gestió que es produí a l’Ajuntament.
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Objectius PAM:

“Sensibilitzar i fomentar el compromís de la ciutadania envers la defensa dels 
drets humans i el desenvolupament humà sostenible”

“Crear una línia d’ajuts, suport i participació a les entitats solidàries i ONGD en 
temes de sensibilització”

“Mantenir el compromís amb el desenvolupament humà i sostenible de pobles i  
comunitats”

Objectiu específic:

o Treballar per una ciutat compromesa amb els drets humans i solidària davant les 
desigualtats, a través del nostre compromís amb la promoció de la solidaritat activa 
de la ciutadania i de les entitats locals.

Accions:

o Mostra d’entitats de Cooperació
o Commemoració del Dia Universal dels Drets dels Infants
o Cicle de contes solidaris
o Promoció d’accions i Campanyes de sensibilització per fomentar la cooperació i la 

solidaritat
o És aquest el món que vols ?
o Suport al Programa Colònies en Pau Sàhara
o PAE – Sensibilització als centres educatius – Re@cciona
o Suport a projectes de cooperació internacional a través de la convocatòria
o Ajuts en situacions d’emergència internacional

MOSTRA D’ENTITATS DE COOPERACIÓ

VI Mostra d’Entitats de Cooperació
Campanya. “SEGUEIX DONANT LA CARA CONTRA LA POBRESA”
Dissabte 19 d’octubre

La jornada pretén donar a conèixer de forma lúdica i festiva les iniciatives
de  cooperació  vilanovines  en  l’àmbit  de  cooperació.   La  Mostra  es  fa
coincidir cada any amb el Dia Internacional de l’eradicació de la pobresa.

La Mostra 2013, seguint la iniciativa de la del
2012 i  sota  el  lema “Seguim donant  la  cara
contra  la  pobresa”  va  continuar  demanant
l’adhesió de particulars i entitats a un manifest
en  defensa  del  dret  fonamental  a  viure  amb

dignitat arreu del planeta. Més de dues-centes persones donaren la seva
cara contra la pobresa.
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Més  de  una  vintena  d’entitats  de
cooperació  i  socials  es  varen  donar  a
conèixer a la ciutadania. 

La celebració de la mostra comptà amb
les  actuacions  de  diferents  grups
musicals  i  de  ball  que,  de  forma
desinteressada,  van  col·laborar  en
aquesta iniciativa.

Durant el matí van pujar a l’escenari el grup musical de Chico Fernández y
su Trio i l’Estudi de Dansa Rosa Mari González i Carme Gatell.  A la tarda
van actuar  l’Escola  de  Ball  Teresa Carulla  i  Flow Center,  Estudi  d’Arts  i
Escèniques. 

Les  actuacions  van  cloure  amb  un
espectacle  itinerant del  FESTIVAL ÀSIA,  a
càrrec del tablista pakistaní Sajid Ali que va
oferir  un  original  espectacle  de  fusió  de
música i dansa Katak i Flamenc.

La jornada es va cloure amb la lectura del
Manifest  per  l’eradicació  de  la  pobresa
que les  mateixes  entitats  de cooperació
vilanovina van elaborar i difondre a tots
els assistents.    

COMMEMORACIÓ DEL DIA UNIVERSAL DELS DRETS DELS INFANTS

Dia Universal dels Drets dels Infants
Dimecres 20 de novembre

Vilanova i la Geltrú va celebrar el Dia
Universal dels Drets dels Infants amb
la  participació  i  implicació  de  1.823
nens  i  nenes  de  dotze  centres
educatius de la ciutat.
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A la plaça del mercat, i durant el matí del mateix dia 20 de novembre, els
infants van anant construint un mosaic humà amb l’objectiu de reivindicar
els seus drets.  Entre ells enlairaven unes pancartes i cridaven de viva veu i
amb la mà alçada, el lema: SOM AQUI !

Una  càmera  fotogràfica  d’alçada  instal·lada  en  un
aparell  volador,  recollí  des  de  l’aire  una  bonica
imatge  reivindicativa,  artística  i  inèdita  fins  al
foment.

L’acte va comptar amb la implicació de l’Estudi de
Disseny Creàtica, l’empresa  Un ojo en el cielo,  i la
col·laboració de la cadena de supermercats JR que va oferir galetes amb
xocolata a tots els nens, la Creu Roja, el Diari de Vilanova i les escoles:
Arjau, Canigó, Llebetx, Pompeu Fabra, Sant Jordi, Volerany, La Pau, Divina
Providència, Escola Pia, El Cim, Sant Bonaventura i Santa Teresa de Jesús.

L’actriu vilanovina Núria Valls, desinteressadament, conduí aquest acte tant
especial.

CICLE DE CONTES SOLIDARIS

Tardor de contes solidaris
Setembre – novembre 2013

La  regidoria  de  Cooperació  i  Solidaritat,  les
biblioteques  municipals  i  les  entitats  de
cooperació de la ciutat, promouen cada tardor,
un  Cicle  de  Contes  solidaris per  viatjar  a
diferents països de la mà de les ONGD i donar
a  conèixer  als  més  menuts  valors  ben
solidaris.  

Aquest any han participat les entitats:
o Fundació Salut  i  Societat  Sense

Fronteres,
o CCONG  Ajuda  al

Desenvolupament, 
o Grup de Solidaritat Fem Pous, i  
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o Fundació Ramón Martí Bonet.

Els contes explicats:
o La  nena  que parlava amb els hipopòtams (5 d’octubre)
o El somriure de Garmi ( 26 d’octubre )
o Namaste  (9 de novembre) 
o Els 6 cegs i l'elefant  (16 de novembre)

Els voluntaris d’aquestes entitats  varen explicar contes de El Txad, Mali,
Nepal i la India, països amb els que hi mantenen vincles solidaris i coneixen
costums i cultura.
 

PROMOCIÓ D’ACCIONS I CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ PER 
FOMENTAR LA COOPERACIÓ I LA SOLIDARITAT

Campanya de recollida d’aliments i joguines
Nadal 

Tots els centres cívics de la ciutat, durant les tardes del
mes de desembre foren punts de recollida d’aliments pel
banc dels Aliments de Càritas i Creu Roja. 

La població vilanovina donà una resposta molt positiva,
demostrant d’aquesta manera la seva solidaritat vers la
població més necessitada i afectada per la crisi. 

Els aliments més recollits varen ser conserves de tonyina,
sardines, llegum cuit o cru, oli, patés i tomàquet envasat.

ÉS AQUEST EL MÓN QUE VOLS ?- Propostes de les entitats per una 
Vilanova i la Geltrú més solidària

Xerrada - Col·loqui de Cooperacció
15 febrer

La  secció  de  dones  de  la  Ong  Cooperacció  organitzà  una  conferència  –
col·loqui amb l’economista Clara Murguialday, per parlar de l’impacte de la
crisi  i  supervivència  de les organitzacions més consolidades de dones,  a
l’Amèrica Central.

L’acte es realitzà al centre cívic de la Geltrú
i  comptà  amb  la  col·laboració  de  la
regidoria de Cooperació.
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Presentació del projecte: “Orfanat al Nepal”
6 d’abril
 

El  Foment  Vilanoví  acollí  l’acte  de
presentació de les novetats del projecte de
construcció d’un orfenat al Nepal, de l’Ong
Cooperavida,  presidida  pel  vilanoví  Marc
Calvet.

Un Dia per a L’Esperança
20 d’abril

Un any  més  voluntaris  d’Oxfam -  Intermón varen
organitzar a Vilanova i la Geltrú una jornada de caire
festiu per donar a conèixer els seus projectes així
com les seves accions reivindicatives i solidàries. 

Aquest any l’eix temàtic del Dia per a l’Esperança va
ser  la  denúncia  per  l’acaparament  de  terrers  i
l’expulsió de camperols. 

Aquest any Un dia per a l’Esperança es va celebrar al
llarg de tota la jornada del dissabte 20 d’abril a la
plaça de la Vila i va comptar amb la col·laboració de
la regidoria de Cooperació. 

Com cada any es van vendre productes de comerç just i diferents grups de
dansa i música van participar de forma desinteressada contribuint així  a
animar la festa. Hi van col·laborar 60 voluntaris i hi van assistir unes 4.900
persones. 

Els responsables de l’Ong destaquen la importància d’accions com aquesta.

Donació de material sanitari a Etiòpia
Juny 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú atorgà
com a subvenció, la quantitat de 4.000 euros
a  l’ong  vilanovina  Destino  Etiòpia  pel  seu
projecte  de  construcció  d’una  sala
maternoinfantil  a  l’hospital  de  la  ciutat  de
Kombolcha, al nord d’atòpia.
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En total aquesta ong, amb altres donacions particulars, ha aconseguit els
19.000  euros  que  els  eren  necessaris  per  l’inici  de  les  obres  d’aquest
projecte de construcció.

Conferència de Cooperacció
2 juliol

La  sala  Toc,  acollí  el  2  de  juliol,  una
conferència  –  col·loqui  sota  el  títol:
L’ONU insta El Salvador a canviar la llei
sobre  l’avortament,  organitzada  per  la
secció de dones per la Cooperacció.  
La tècnica de cooperació, Maria Peix, conduí la conferència que comptà amb
la col·laboració de la regidoria de Cooperació.

Sopar Solidari 
6 de Juliol

El  7  de  juliol  el  Grup  de
solidaritat  Fem  Pous va
organitzar el seu ja tradicional
sopar  solidari  per  donar  a
conèixer  les  seves  activitats  i
els  projectes  amb  els  que
col·labora al Camerun. 

Van  participar  unes  300
persones i es varen recollir uns
1800  €.  Aquests  diners  es
destinaran  a  donar  suport  al
pagament  del  professorat  de
l’escola de Blangoua.

Trobada Sents el Sàhara, per la pau i la llibertat del poble sahrauí
6 i 7 de juliol

El 6 i 7 de juliol, Vilanova va esdevenir per primera vegada la seu de la
trobada de 500 infants acollits per famílies en el projecte Vacances en Pau
amb les seves famílies d’acollida.

La trobada fou organitzada per l’Associació Acció Solidària amb el Sàhara va
organitzar i  va servir  per compartir  experiències al  voltant de la  cultura
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sahrauí a Vilanova i la Geltrú diferents activitats per donar a conèixer la
situació del Poble Sahrauí.

Al llarg d’aquest dies es van organitzar diferents
taules  rodones,  jocs  esportius,  curses  i  altres
activitats infantils.

En  el  parc  de  la  Quadra d’Enveja  es  muntà  el
tradicional campament de haimes, per la dignitat
del poble sahrauí, on es realitzaren tots els actes
de la trobada.

La regidoria de Cooperació col·laborà en els actes de la trobada.

Recepció a Mario Punzo de Comandante Fontana d’Argentina
24 juliol

Comandante  Fontana  és  una  petita
ciutat  situada  al  nord-est  de
l'Argentina,  en una de les  zones més
pobres  del  país.  El  Mossèn  d’aquesta
ciutat,  Mario  Punzo,  ha  volgut  fer  un
viatge  a  Catalunya  per  agrair
personalment el suport de l'Ajuntament
als projectes de rehabilitació de l’escola
del  poble  i  la  parròquia  per  a  usos
socials.  

Sopar solidari. Associació Metges Peruans
6 setembre 

L’Associació de Metges Peruans va organitzar un sopar solidari per recollir
diners pel projecte de rehabilitació de la casa del professor de la comunitat
educativa camperola AnayKa-Collo als Andes de Canta (Perú). El sopar va
tenir lloc al Club de Tenis de Vilanova  

SUPORT AL PROGRAMA COLÒNIES EN PAU - SÀHARA

Projecte Vacances en Pau

15  anys  del  projecte.  Cada  estiu  una
vintena de nens i nenes saharauís d’entre
8 i 12 anys passen l’estiu a Vilanova i la
Geltrú a casa de famílies vilanovines. 

Cada any l’alcaldessa dóna la benvinguda
al saló de Plens als petits ambaixadors del
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poble sahrauí.  També hi varen ser presents voluntaris de Acció Solidària
amb  el  Sàhara,  entitat  que  organitza  les  colònies  així  com les  famílies
acollidores. 

PAE – SENSIBILITZACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS

Projecte Re@cciona. Taller de cinema

El  curs  2012-2013,  la  regidoria  de  Cooperació  i  Intermón  Oxfam,
impulsaren una tercera edició del projecte Re@cciona, com a activitat de
sensibilització entorn els drets humans i la promoció de la cultura de la pau
als centres educatius de secundària de la ciutat.

En  aquesta  edició  participaren  7  centres  educatius:  Col·legi  St.
Bonaventura, Col·legi Sta. Teresa de Jesús, Institut Joaquim Mir, Escola El
Cim, Escola Pia, Institut Manuel de Cabanyes i Institut Dolors Mallafré.

El  projecte  Re@cciona  es  va
iniciar  el  curs  2010-11  i
consisteix  en  la  realització  d’un
curtmetratge  entorn  al  foment  i
el  respecte  dels  Drets  Humans,
concretament sobre els Objectius
de Desenvolupament del Mil·lenni
per  part  d’alumnes  de
secundària. 

Al voltant de 300 joves de secundària esdevingueren els
autèntics protagonistes dels 7 projectes cinematogràfics
que  van  crear  amb  les  seves  aportacions  crítiques,
implicades i reflexives sobre aquests temes.

Els curtmetratges foren presentat públicament en un acte
de visionat celebrat el 20 de juny de 2013 a l’Auditori
Eduard  Toldrà.  La  presentació  va  acabar  amb  una
sorpresa, la projecció d’un vuitè curtmetratge patrocinat
íntegrament per l'AMPA de l'Institut Manuel de Cabanyes.
Aquesta  iniciativa  mostra  el  valor  pedagògic  que  el  centre  li  dóna  al
projecte, de manera que fa possible que altres alumnes gaudeixin també
d’aquesta experiència.
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SUPORT A PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL A TRAVÉS 
DE LA CONOVOCATÒRIA

La disminució d’ingressos de l’Ajuntament està repercutint notablement a
totes les regidories. L’import que l’Ajuntament va destinar a projectes de
cooperació l’any 2013 va ser de 60.000€ (corresponent al 60% del total del
pressupost de cooperació).  

  SUBVENCIÓ
CONCEDIDA

2013
ENTITAT I RESUM DEL PROJECTE

  

1
Projecte"Operacions de cataractes a la Comuna Rural de Hombori 
(Mali)

2.242,78 €
 CC ONG AJUDA AL DESENVOLUPAMENT 
  

2
Escuela para el trabajo decente (El Salvador)

5.218,54 €
 SINDICALISTES SOLIDARIS
  
3 Unitat Sanitàra Mòbil (Nepal)

2.532,01 €
 FUNDACIÓ PRIVADA VIDA ÚTIL 
  

4 Projecte de cooperació amb l'Orfenat Demo Children Home (Nepal)

3.274,46 €
 COOPERAVIDA
  

5
Projecte d'ampliació i millora del centre de salut 05 de la ciutat de 
Kombolcha (Etiòpia)

4.002,50 €
 DESTINO ETIÒPIA
  

6
"Gerar trabalho, fazer História" L'autogestió de la xarxa brasilera Justa 
Trama (Brasil)

9.010,15 €
 GARRAF COOPERA
  

7
Dones Joves actuant contra la violència contra les dones a tres 
municipis del Departamet de La Paz, (El Salvador)

6.103,93 €
 COOPERACCIÒ
  

8
Construcció d'un centre de secundària a la ciutat de Kousseri 
(Camerun)

4.825,77 €
 GRUP DE SOLIDARITAT FEM POUS
  

9
Equipament de la casa del professor a la institució educativa de la 
comunitat camperola Anaica-Collo (Perú)

2.388,70 €
 ASSOCIACIÓ METGES PERUANS
  

10 Visió per a tothom a (Perú)

4.623,57 €
 F. RAMÓN MARTÍ BONET 
  

11 Millora de l`hàbitat per a combatre i prevenir el Mal de Chagas (El 
Salvador)

9.173,83 €
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 MANS UNIDES
  

12
Enfortiment dels mecanismes de promoció, protecció i defensa del 
treball digne a Guatemala II (Guatemala)

2.463,26 €
 FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT
  

13
Construyendo gobernabilidad y desarrollo sostenible desde la gestión 
participativa del territorio en Cajamarca, (Perú)

      4.140,51 € ENGINYERIA SENSE FRONTERES
  60.000,01 €

AJUTS EN SITUACIONS D’EMERGÈNCIA INTERNACIONAL

Ajut a la campanya d’emergències Sàhara: crisi alimentària 4000€

Per Decret d’Alcaldia es va atorgar un ajut extraordinari en resposta a la
campanya  iniciada  conjuntament  per  la  Coordinadora  Catalana
d’Ajuntaments  Solidaris  amb  el  Poble  Sahrauí  (CCASPS),  de  la  que
actualment  l’alcaldessa  de  la  ciutat  n’assumeix  la  presidència i  el  Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament davant la greu crisi humanitària
que afecta els Campaments de Refugiats Sahrauís de Tindouf (Algèria), a
l'Àfrica Occidental. 

Ajut a la campanya d’emergència FILIPINES: Tifó Hayine 2500euros

El  Ple  de  l’Ajuntament  del  dia  2  de  desembre  va  aprovar  destinar  la
quantitat de 2500 € a donar suport al projecte 

Aquesta  quantitat  es  va  transferir  al  Fons  Català  de  Cooperació  al
Desenvolupament, organisme que compta amb experiència de treball amb
municipis  dels  països  afectats.  Juntament  amb  la  resta  d’aportacions
d’altres ajuntaments el Fons Català recolzarà les iniciatives dels països de la
zona que ja han fet propostes de reconstrucció.  

Ajut a la campanya d’emergència SÍRIA: Guerra civil 2500euros

12

file:///P:%5CCOOPERACIO%20I%20SOLIDARITAT%5CPROJECTES%20DE%20COOPERACIO%20SUBVENCIONATS%20PER%20AJ%5CSUBVENCIONS%20PROJECTES%20DE%20COOPERACI%C3%93%5C2013%5CRESUM%20PROJECTES%202013.xls#'13'!A1%23'13'!A1
file:///P:%5CCOOPERACIO%20I%20SOLIDARITAT%5CPROJECTES%20DE%20COOPERACIO%20SUBVENCIONATS%20PER%20AJ%5CSUBVENCIONS%20PROJECTES%20DE%20COOPERACI%C3%93%5C2013%5CRESUM%20PROJECTES%202013.xls#'12'!A1%23'12'!A1


COOPERACIÓ I SOLIDARITAT.   2013

El  Ple  de  l’Ajuntament  del  dia  2  de  desembre  va  aprovar  destinar  la
quantitat de 2500 € a donar suport al projecte 

Aquesta  quantitat  es  va  transferir  al  Fons  Català  de  Cooperació  al
Desenvolupament, organisme que compta amb experiència de treball amb
municipis  dels  països  afectats.  Juntament  amb  la  resta  d’aportacions
d’altres ajuntaments el Fons Català recolzarà les iniciatives dels països de la
zona que ja han fet propostes de reconstrucció.  
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COOPERACIÓ I SOLIDARITAT.   2013

RECULL 
DE
PREMSA      2013

14



COOPERACIÓ I SOLIDARITAT.   2013

GENER 2013

18 Gener 2013
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COOPERACIÓ I SOLIDARITAT.   2013

FEBRER 2013

Diari Vilanova 15 febrer 2013

MARÇ 2013

Diari Vilanova 28 març 2013
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COOPERACIÓ I SOLIDARITAT.   2013

Diari Vilanova 28 març 2013

17



COOPERACIÓ I SOLIDARITAT.   2013

Diari Vilanova 28 març 2013

ABRIL 2013

Diari Vilanova 5 abril 2013
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COOPERACIÓ I SOLIDARITAT.   2013

Diari Vilanova 5 abril 2015

Diari de Vilanova 19 abril 2013
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COOPERACIÓ I SOLIDARITAT.   2013

Diari de Vilanova 26 abril 2013

Diari de Vilanova 26 abril 2013   
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COOPERACIÓ I SOLIDARITAT.   2013

MAIG 2013

Diari de Vilanova 10 maig 2013
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COOPERACIÓ I SOLIDARITAT.   2013

JUNY 2013

Diari Vilanova 7 juny 2013
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COOPERACIÓ I SOLIDARITAT.   2013

Diari Vilanova 14 juny 2013

21 juny 2013
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21 juny 2013
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COOPERACIÓ I SOLIDARITAT.   2013

21 juny 2013

Diari Vilanova 28 juny 2013

26



COOPERACIÓ I SOLIDARITAT.   2013

JULIOL 2013

Diari Vilanova 5 juliol 2013

5 juliol 2013
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       13 juliol 1013

                                                       

26 juliol 2013
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AGOST 2013

Diari Vilanova 2 agost 2013

29
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SETEMBRE 2013

Diari Vilanova 6 setembre 2013
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OCTUBRE 2013
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16 Octubre 2013

21 Octubre 2013
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21 Octubre 2013
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25 Octubre 2013

Diari Vilanova 25 Octubre 2013
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COOPERACIÓ I SOLIDARITAT.   2013

Diari Vilanova 25 Octubre 2013

NOVIEMBRE 2013

6 Novembre 2013

35



COOPERACIÓ I SOLIDARITAT.   2013

12 Novembre 2013
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15 Novembre 2013

20 Novembre 2013
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DESEMBRE 2013

3 Desembre 2013
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