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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 Celebració del Dia Universal dels Drets Humans
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

VII Mostra d’Entitats de Cooperació
TREBALL LLIURE PER UNA VIDA DIGNE
Dissabte 18 d’octubre

Una  quinzena  d’entitats  de  cooperació  varen
participar  a  la  trobada  de  cada  any  per  donar  a
conèixer  els  seus  projectes.  La  jornada  que
s’organitza  en  dates  properes  al  Dia  Internacional
per l’eradicació de la pobresa pretén ser alhora una
jornada  de  sensibilització  envers  l’eradicació  de  la
pobresa. 

Les entitats participants a la VII Mostra varen
voler posar l’accent en el treball digne, un dels
pilars per acabar amb la pobresa i ho varen fer
convidant  a  tothom  a  participar  d’una
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gimcana.  Una  activitat  lúdica  que  tenia  com  a  producte  final  un
trencaclosques gegant amb el  que varen reivindicar  el  dret  de totes  les
persones  arreu  del  planeta  a  viure
dignament.

A  mesura  que  el  trencaclosques  anava
prenen forma i  s’integraven les diferent
peces,  anaven  apareixent  els  diferents
valors  lligats  al  treball  digne.  Un  cop
finalitzat  es  va  poder  llegir  el  lema:
Treball digne per una vida lliure. 

COMMEMORACIÓ DEL DIA UNIVERSAL DELS DRETS DELS INFANTS

Dia dels Drets dels Infants
20 de novembre

600 nenes i nenes de quart de primària de
les escoles de Vilanova i la Geltrú es varen
concentrar a la plaça de la Vila per mostrar
els  seus treballs  per  commemorar  el  25è
aniversari  de  la  redacció  del  tractat
internacional que recull i estableix els drets
d’assistència i protecció dels infants. 

A  tots  ells  se’ls  havia
demanat  prèviament  que,  amb  l’ajut  dels  seus  tutors,
escollissin un dels drets que recull el tractat i en fessin una
representació artística mitjançant un dibuix. 

Els representants dels diferents grups varen llegir el Dret
sobre el qual havien treballat i varen mostrar el dibuix que
el  representa.  Posteriorment,  va  quedar  penjat  darrera
l’escenari, confeccionant un mural gegant.

Amb els dibuixos l’Ajuntament va editar un petit
llibret, un material pedagògic que es va lliurar
als  infants  de  les  setze  escoles  participats:
L'Arjau,  L'Aragai,  Canigó,  El  Cim,  Cossetània,
Divina  Providència,  Ginesta,  Ítaca,  Llebetx,
Margalló, Pasífae, La Pau, Escola Pia, Sant Jordi,
Sant Bonaventura i Santa Teresa de Jesús.
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CELEBRACIÓ DEL DIA UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS

Dia dels Drets Humans
Dilluns 10 de desembre

Des de la regidoria de Cooperació i
solidaritat  cada 10 de desembre es
commemora  la  data  en  que  les
Nacions  Unides  signaven  la
Declaració dels Drets Humans. 

Aquest  any  es  complia  el  66è
aniversari  i  per  aquesta  ocasió  es
varen  organitzar dos actes paral·lels
a la Plaça de la Vila. Va comptar amb
la  participació  del  jovent,  la  Gent

Gran i representants de les ONG de la ciutat
que  varen  desplegar  unes  pancartes
al·lusives a la vulneració d’alguns drets. 

Així  es  donava  el  tret  de  sortida  de  la
campanya   Es  continuen  vulnerant
adreçada al jovent dels centres educatius.

Tardor de contes solidaris

Amb la finalitat de donar a conèixer entre els mes menuts valors solidaris
s’organitza cada any un cicle de contes a les Biblioteques Municipals i que

es  fa  coincidir  amb  l’hora  del  Conte  dels
dissabtes.

Aquest any han participat les entitats:

Grup  de  Solidaritat  Fem  Pous,  Fundació
Vida Útil, Garraf Coopera, Fundació Salut i
Societat Sense Fronteres i Cooperacció que
finalment no va poder participar per causes
alienes. 

Els contes explicats:

 El llac que no vol desaparèixer i al viatge de Kirikú (8 de novembre a
la Biblioteca Joan Oliva)
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 Durrawal, La nena que parlava amb els hipopòtams i El senyor de la
llum  (20  de  desembre  a  la  Biblioteca  Armand
Cardona Torrandell).

Els voluntaris d’aquestes entitats  varen explicar contes
del  Camerun,  Nepal,  Austràlia,  del  Txad  i  El  Salvador,
països  amb  els  que  hi  mantenen  vincles  solidaris  i
coneixen costums i cultura.
 
 

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

Un Dia per a L’Esperança
17 de maig

Un  any  més  voluntaris  d’Intermón  Oxfam 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  justícia
alimentària que amb el lema Allò que amaga la nostra nevera, i va centrar
la seva activitat en donar a conèixer la injustícia alimentària en el comerç
mundial dels aliments 

Aquest any  Un dia per a l’Esperança es va
celebrar el dissabte 17 de maig 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 63 voluntaris i hi van assistir unes 6000persones. 
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Haimes per la Llibertat. 
Acampada Solidària amb el Sàhara
10 i 11 de Maig 

 La platja de Ribes Roges va ser de nou l’indret escollit per
l’Associació  Acció  Solidària  amb  el  Sàhara per  la  sisena
plantada de haimes durant un cap de setmana. S’hi  van
programar un munt d’activitats entre les que cal destacar
xerrades, una sessió de cinema, sopar, concert i activitats
pels més menuts. 

Els actes més destacats va ser la Cursa Per la llibertat del
poble saharauí, que va tenir lloc el diumenge dia 11 a la
que hi varen prendre part menuts i grans. La regidoria de

Cooperació col·laborà en els actes de la setmana solidària.

Sopar Solidari Grup de solidaritat Fem Pous
12 de Juliol

El  12  de  juliol  el  Grup  de  solidaritat  Fem  Pous va
organitzar  el  seu  ja  tradicional  sopar  solidari  a  la  Pl
Assumpció per donar a conèixer les seves activitats i els
projectes amb els que col·labora al Camerun. 

Tot el recollit es va destinar a donar suport al pagament
de d’obres de millora de l’escola de Blangoua.

Recollida permanent d’aliments a la xarxa de centres cívics.

La Xarxa de Centres Cívics durant tot l’any col·labora amb la Mesa d’Entitats
Socials  en  la  recollida  d’aliments  pels  projectes  relacionats  amb
l’alimentació  de Vilanova i  la  Geltrú.  Els  projectes més destacats  són el
Servei  d’Esmorzars  Cafè  Caliu  que  impulsa  l’Associació  Alé,  el  Banc  de
queviures gestionat per la Creu Roja i menús per a infants impulsat per la
Mensa del cor. 
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Concert benèfic. Fundació Ramón Martí i Bonet
15 de juliol

El 15 de juliol la Fundació Ramón Martí Bonet va
organitzar una concert benefic per recollir diners
pels  seus  projectes  solidaris.  La  fundació
treballant en projectes a Perú, Ucraïna, l'Índia i
Nicaragua. 

A Barcelona porta a terme el projecte "Visió per
tothom" per cobrir les necessitats visuals i detectar i tractar tots els casos
de ceguesa i  baixa visió  evitables que pateixen persones en situació  de
pobresa extrema i risc d'exclusió social. 

L’acte comptà amb la col·laboració per difusió de la regidoria de Cooperació

Campanya Catalunya amb Gaza
Mes de setembre

Diferents  voluntaris  i  en  especial  les  entitats  Casal  Català  Cuba  Garraf
Camilo Cienfuegos i Garraf Coopera varen iniciar una campanya de recollida
de  material  sanitari  per  enviar  a  la  franja  de   Gaza.  La  situació  de  la
població  palestina  es  va  veure  agreujada  pels  bombardejos   de  l’estat
Israelí.

A Vilanova i la Geltrú la xarxa de centres cívics va col·laborar en la recollida
dels medicaments. Per la seva banda des de l’Ajuntament hi va destinar
2000€  del  pressupost  de  Cooperació.  En  total  es  varen  recollir  unes  2
furgonetes plenes de medicaments.. 

PAE – SENSIBILITZACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS -  Re@cciona

Projecte Re@cciona. Taller de cinema

El curs 2013-2014, la regidoria
de  Cooperació  i  Intermón
Oxfam, impulsaren una segona
edició  del  projecte  Re@cciona,
com a activitat de sensibilització
entorn  els  drets  humans  i  la
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promoció de la cultura de la pau als centres educatius de secundària de la
ciutat.

En aquesta edició participaren 9 centres educatius: Dolors Mallafré, Manuel
de Cabanyes, Baix-a-mar, Lluch i Rafecas, Escola Pia, Santa Teresa, Sant
Bonaventura, El Cim i Providències. Per motius de salut, l’Institut Joaquim
Mir que havia sol·licitat prendre part no va poder engegar el projecte. 

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. 

Un  total  de  200  joves  de  secundària
esdevingueren els autèntics protagonistes dels 9 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 12 de juny de 2014 a l’Auditori Eduard Toldrà.

Per tal de fer difusió d’aquet projecte es va fer una gravació d’un programa
de TV que es va emetre a Canal Blau TV en 3 caps de setmana (Dies 23 i 24
de maig, 31 de maig i 1 de juny, i el 7 i 8 de juny) . 

El  programa  recull  la  gravació  d’una
entrevista  a  tots  els  protagonistes
d’edicions  anteriors  que  el  varen  fer
possible,   alumnat,  professorat,  ONG,
tècnics del Taller de Cinema i l’Ajuntament.

En  total  es  varen  veure  8  curtmetratges
realitzats  en  edicions  anteriors,
corresponents a cadascun dels 8 Objectius
del  Mi·lenni  acordats  per  les  Nacions

Unides per eradicar la pobresa. 

El 1er cap de setmana es varen visionar els dos curts produïts pel  Cim i Sant
Bonaventura  que  tracten  sobre  els  Objectius  nº  4  “reduir  la  mortalitat
infantil” i l’Objectiu nº 6 “combatre la Sida”

El 2on cap de setmana, 31 de maig i 1 de juny es veuran els curts que
varen treballar els Instituts Dolors Mallafré, Escola Sta. Teresa i  Manuel de
Cabanyes  corresponents als objectius  nº 2 “assolir l’educació universal”,
nº 7 “incentivar desenvolupament Sostenible” i objectiu nº  5  “Millorar la
salut materna”

El 3er cap de setmana, el 7 i 8 de juny va ser el torn pels 3 centres restants
LLuc i Rafecas, Escola Pia i Escola Divina Providència amb els Objectius nº
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obj. 1 “eradicar pobresa i fam”, nº 8 Desenvolupar una aliança global per al
desenvolupament i nº 3 “promoure la igualtat de gènere”.

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA SIDA

Dia de la Sida 
1 de desembre 

Vilanova  i  la  Geltrú  es  va  sumar  un  any  més  a  la
commemoració  del  Dia  Mundial  Contra  la  Sida  amb el
lema Seguint fent camí en la lluita contra la sida. 

La reducció de les persones infectades amb el virus de la
sida a nivell mundial així com la prevenció contra aquesta
malaltia és un dels Objectius del Mil·lenni. 

La  prova  ràpida,  un  conte  i  una  parada  amb material
informatiu  a la  Rambla així  com la exposició  d’un fons
documental són entre altres les activitats realitzades. 

SUPORT A PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL A TRAVÉS 
DE LA CONVOCATÒRIA

La disminució d’ingressos de l’Ajuntament està repercutint notablement a
totes les regidories. L’import que l’Ajuntament va destinar durant l’any 2014
a projectes de cooperació va ser de 48.000€. Varen rebre subvenció 14
entitats. 

  SUBVENCIÓ
CONCEDIDA

2014
ENTITAT I RESUM DEL PROJECTE

  

1 Construcció nova escola a Boumbanki (Comuna Rural de Hombori-Mali)

1.848,10 €
 CC ONG AJUDA AL DESENVOLUPAMENT 
  

2 Programa de formació "Trabajo decente para todos y todas" (El Salvador)

4.004,74 €
 SINDICALISTES SOLIDARIS
  
3 Unitat Sanitàra Mòbil (Nepal)

2.769,66 €
 FUNDACIÓ PRIVADA VIDA ÚTIL 
  
4 Projecte de cooperació amb l'Orfenat Demo Children Home (Nepal) 1.983,45 €

10

file:///R:%5CCOOPERACIO%20I%20SOLIDARITAT%5CPROJECTES%20DE%20COOPERACIO%20SUBVENCIONATS%20PER%20AJ%5CSUBVENCIONS%20PROJECTES%20DE%20COOPERACI%C3%93%5C2014%5CRESUM%20PROJECTES%202014.xls#'1'!A1%23'1'!A1
file:///R:%5CCOOPERACIO%20I%20SOLIDARITAT%5CPROJECTES%20DE%20COOPERACIO%20SUBVENCIONATS%20PER%20AJ%5CSUBVENCIONS%20PROJECTES%20DE%20COOPERACI%C3%93%5C2014%5CRESUM%20PROJECTES%202014.xls#'4'!A1%23'4'!A1
file:///R:%5CCOOPERACIO%20I%20SOLIDARITAT%5CPROJECTES%20DE%20COOPERACIO%20SUBVENCIONATS%20PER%20AJ%5CSUBVENCIONS%20PROJECTES%20DE%20COOPERACI%C3%93%5C2014%5CRESUM%20PROJECTES%202014.xls#'3'!A1%23'3'!A1
file:///R:%5CCOOPERACIO%20I%20SOLIDARITAT%5CPROJECTES%20DE%20COOPERACIO%20SUBVENCIONATS%20PER%20AJ%5CSUBVENCIONS%20PROJECTES%20DE%20COOPERACI%C3%93%5C2014%5CRESUM%20PROJECTES%202014.xls#'2'!A1%23'2'!A1


COOPERACIÓ I SOLIDARITAT.   2014

 COOPERAVIDA
  

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

1.707,24 €
 DESTINO ETIÒPIA
  
6 La Trama del Cotó que Transforma

7.721,48 €
 GARRAF COOPERA
  

7
Millorant el posicionament polític estratègic del Moviment de Dones Mesoamericanes 
en Resistència des de l'enfocament d'economia feminista, a El Salvador 

4.491,03 €
 COOPERACCIÒ
  
8 Reparació i adequació de tres aules a l'escola primària de Blangoua

3.061,51 €
 GRUP DE SOLIDARITAT FEM POUS
  

9
Enfortint el desenvolupament integral dels nenes i nenes amb Sida acollits a l'alberg de 
l'Associación por la vida (Piura - Perú)

2.940,17 €
 ASSOCIACIÓ METGES PERUANS
  

10 Visió per a tothom a (Perú)

2.986,84 €
 F. RAMÓN MARTÍ BONET 
  

11
Enfortiment econòmic productiu per la seguretat alimentària i el desenvolupament 
sosteniblede les comunitats afrocolombianes de la conca mitja del riu Atraló

5.724,48 €
 MANS UNIDES
  

12
Programa d'aigua, sanejament i enfortiment institucional  de la UNAC al Districte de 
Funhalouro

2.023,67 €
 ENGINYERIA SENSE FRONTERES
  

13 Rehabilitació de l'escola 8 de marzo a El Aaiun

4.450,85 €
 ACCIÓ SOLIDÀRIA AMB EL SÀHARA
  

14 Suport a la formació professional i la inserció laboral de noies a la població de Pikine 

2.286,80 €
 FUNDACIÓ EDUCACIÓ SOLIDÀRIA ESCOLA PIA
  

SUPORT AL PROGRAMA COLÒNIES EN PAU SÀHARA

Projecte Vacances en Pau
Mesos estiu 2014

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

Cada  any  l’alcaldessa  dóna  als  petits
ambaixadors  sahrauís  i  les  seves  famílies
d’acollida  la benvinguda al saló de Plens a qui
agrair  molt  especialment  la  seva  solidaritat
envers  aquest  poble.  També  hi  varen  ser
presents  voluntaris  d’Acció  Solidària  amb  el
Sàhara, entitat organitzadora de les colònies a
la ciutat. 
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AJUTS EN SITUACIONS D’EMERGÈNCIA INTERNACIONAL

Durant l’any 2014 es varen donar 2 ajuts extraordinaris d’emergència:

o un de 1.500 € a arrel de les inundacions als campaments de refugiats
del Sàhara

o i l’altre de 2.000 € ocasionat per la  crisi humanitària generada pel
conflicte entre Israel i la població civil palestina. 

Aquests 2 ajuts es varen vehicular però no a través del
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament sinó a
través  de  2  entitats  vilanovines  amb  vincles  amb  la
població afectada i amb possibilitat de fer arribar l’ajut
als afectats amb garanties i amb  rapidesa. 

Aquestes entitats  varen ser  el
Casal Català Camilo Cienfuegos
i Acció Solidària amb el Sàhara.

Les  2  varen  engegar  una
campanya a la comarca de recollida de material de
primera necessitat. 

La campanya “Catalunya amb Gaza” va omplir dos camions de medicaments
i  la  campanya “Catalunya amb el  Sàhara”  va omplir  una caravana amb
aliments i medicaments. 
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RECULL 
DE
PREMSA      2014
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GENER

Diari Vilanova 10 gener 2014
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Diari Vilanova 16 gener  2014
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Diari Vilanova 10 gener 2014

MARÇ 2014

Diari Vilanova 3 març 2014
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Diari Vilanova 21 Març 2014

ABRIL 2014

Diari Vilanova 4 Abril  2014
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MAIG 2014

Diari Vilanova 9 maig 2014

Diari Vilanova 9 maig 2014
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Diari Vilanova 16 maig 2014

Diari Vilanova 16 maig 2014
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19 maig 2014
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23 maig 2014
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JUNY 2014

22



COOPERACIÓ I SOLIDARITAT.   2014

11 juny 2014

12
juny

2014
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12 juny 2014
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Diari Vilanova 13 juny 2014
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Diari Vilanova 13 juny 2014
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Diari Vilanova 27 juny 2014

JULIOL 2014
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15 juliol 2014

SETEMBRE 2014
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19 setembre 2014
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Diari Vilanova 26 setembre 

2014

Diari Vilanova 26 setembre 2014
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OCTUBRE 2014

Diari Vilanova 3 octubre 2014
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Diari Vilanova 10 octubre 2014 
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Diari Vilanova

17 octubre 

2014
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4 Novembre 2014
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7 novembre 2014
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20

Novembre 2014
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Diari de 

Vilanova 

21 

Novembre 2014
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Diari Vilanova 28 novembre 2014
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DESEMBRE 2014
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Diari Vilanova 5 desembre 2014

Diari Vilanova 12 desembre 2014
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11 desembre 2014
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