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ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ  
 
 

 
L’Ajuntament promou donar a conèixer les entitats de la ciutat, els seus 
projectes de cooperació i les seves activitats a través de la Mostra anual 
d’Entitats de cooperació. També dona suport a les activitats organitzades 
per les pròpies entitats.  
 
Igualment promou el coneixement i el respecte dels drets humans, els 
drets dels infants i el foment de la pau amb l’organització d’activitats 
obertes a la ciutadania i en especial als centres educatius amb el Projecte 
Re@cciona. 
 

 
 
 
VIII Mostra d’Entitats de Cooperació 
CAMPANYA VILANOVA AMB EL NEPAL 
Dissabte 17 d’octubre 
 
Coincidint amb el Dia Internacional per 
l’eradicació de la pobresa, el 17 
d’octubre va tenir lloc la VIII Mostra de 
Cooperació. En aquesta ocasió es va 
emmarcar dins els actes de la 
Campanya Vilanova amb el Nepal 
desprès del terratrèmol que va destruir 
una gran part del país. Les entitats que 
hi varen prendre part  varen voler 
mostrar la vulnerabilitat que pateixen les persones dels països més pobres 
davant les catàstrofes naturals. 
 

Varen participar a la trobada 16 entitats 
de cooperació 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.  
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Dia dels Drets dels Infants 
20 de novembre 
 
Sota el lema “Els Infants abans que les 
fronteres” uns 420 nens i nenes de 10 
escoles vilanovines es varen concentrar a la 
plaça de la Vila en un acte per commemorar 
el Dia dels Drets dels Infants. A les aules 
abans s’havia treballat al voltant de la 
vulneració del dret d’assistència i de 
protecció dels infants que recull la Convenció 
dels Drets dels Infants, en situacions 
d’especial vulnerabilitat com és la dels refugiats.  
 

L’acte va consistir en l’enlairament de globus 
amb els seus desitjos enganxats a la cua. 
Tots els participants varen escriure els seus 
missatges adreçats als nens i nenes que han 
hagut de creuar les fronteres fugint de les 
guerres.  També  els nens i nenes dels 
diferents cursos varen arribar a la plaça amb 
una cartolina on havien escrit un desig 
col·lectiu del grup adreçat a tots els infants. 

Els representants de cadascuna de les escoles varen llegir el desig col·lectiu, 
que va passar a formar part d'un mural, que va quedar exposat a la 
biblioteca Joan Oliva. 
 
 
 

 
 
 
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.  
 
A la plaça de la Vila, als balcons de les 
dependències municipals es varen 
penjar unes pancartes al·lusives a la 
vulneració d’alguns drets.  
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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: 
 

Destino Etiòpia amb col·laboaració de la Fundació IPI 
Cooperació , Oxfam Intermón i Fundació Vida Útil i 
Fundació Martí Bonet. 

 
Els contes explicats: 
 

� El 31 d’octubre la Biblioteca Armand Cardona 
Torrandell: Etiòpia, un país de llegenda  (a 
càrrec de les seves autores)  i L’ull Gandull a 
càrrec també de les seves autores  

� El 21 de novembre a la Biblioteca Joan Oliva El 
Viatge de Kaiku i El tigre de l’Emilia  

 
  
 

 

 
Campanya Vilanova amb el Nepal  
Mes de juny 
 
Desprès del terratrèmol del Nepal el mes d’abril en que es van veure 
afectades 30 dels 75 districtes del Nepal, les tres entitats de Vilanova 
i la Geltrú que mantenen els seus vincles solidaris a aquest país, 

varen iniciar amb el suport de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, una campanya per tal de 
recollir diners pels damnificats. 
 
 A la campanya s’hi varen afegir diferent 
entitats, col·lectius, comerços i particulars 
que varen voler col·laborar en la campanya. 
 
Els actes que es varen programar veren ser 
una gala solidària al cinema Bosc amb el 
passi de la pel•lícula ‘Everest prohibido',  un concert solidari a La 
Daurada amb el Grup Amelie i un sopar solidari a la Nau del 
Ferrocarril.  

 
 
 
 
En total es varen recollir uns 9.000€  per 
destinaran íntegrament a les següents 
entitats: Oxfam Intermón pel seu projecte 
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d’enviament de material de primera urgència, Fundació Vida Útil per la 
reconstrucció del teulat d’una escola i a La Penya Filatèlica per donar suport 
al grup Chahari-Catalunya per al projecte de reconstrucció de vivendes. 
 
 
 
 
 
Projecte Vacances en Pau 
Mes de juliol i agost 
 
Cada estiu nens i nenes saharauís d’entre 8 i 12 anys passen els mesos de 
juliol i agost  a Vilanova i la Geltrú a casa de famílies vilanovines.  
 

En total varen venir 21 nens i nenes que com a 
petits ambaixadors del Poble Saharauí, varen 
ser rebuts el 15 de juliol al saló de Plens. 
També hi varen ser presents voluntaris de 
Acció Solidària amb el Sàhara, entitat que 
gestiona l’estada dels nens saharauís a la 
comarca del Garraf. Un dels objectius, a més 
de possibilitar que els nens passin els mesos 
més calorosos de l’estiu a casa nostra, és  

donar suport al pla de pau de la zona del Sàhara.  
 
 
 
 
 
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 Milleni.  
 
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.  
 

 
 
 
 
 
ÉS AQUEST EL MÓN QUE VOLS?  PROPOSTES DE LES ENTITATS PER 
UNA VILANOVA I LA GELTRÚ MÉS SOLIDÀRIA. Activitats 
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Un Dia per a L’Esperança 
26 d’abril 
 
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 desigualtat fiscal que 
amb el lema És hora de canviar les regles del 
joc, va centrar la seva activitat en reclamar un 
canvi en les polítiques que ajudi a reduir els desequilibris econòmics.   

La XVI edició de  Un dia per a l’Esperança es va celebrar el dissabte 26 
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 uns 70 voluntaris i hi 
van assistir unes 5.640 persones.  

 
 
 
 
 
Haimes per la Llibertat del Poble Sahrauí. Acampada Solidària amb 
el Sàhara 18 i 19 d’Abril  
 

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

L’Ajuntament dóna suport a les entitats solidàries i ONGD de la ciutat que 
cerquen formes de sensibilització i vetllen per l’educació pel 
desenvolupament. 
 
L’Ajuntament continua programant conjuntament amb la Xarxa de 
Centres Cívics i els equipaments municipals programes que potenciïn la 
sensibilització entorn a la cooperació al desenvolupament. 
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Als actes hi varen participar unes 500 persones durant tot el cap de 
setmana.  

 
 
 
 
Sopar Solidari Grup de solidaritat Fem Pous 

11 de Juliol 
 
L’11 de juliol el Grup de solidaritat Fem Pous va organitzar la desena edició 

del 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 dels projectes de cooperació que 
l’entitat desenvolupa al nord del Camerun. 
 

 
 
 
 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SENSIBILITZACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS. Activitats 
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Projecte Re@cciona. Taller de cinema 
    

El curs 2010-2011 la regidoria de 
Cooperació i Intermón Oxfam, 
impulsaren el projecte Re@cciona, una 
de les activitats més rellevants de 
sensibilització entorn els drets humans 
i la promoció de la cultura de la pau 
als centres educatius de secundària de 
la ciutat.  
 
El projecte Re@cciona 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.  
 
 

A l’edició del curs 2014-2015 participaren 8 
centres educatius: Col·legi St. Bonaventura, 
Col·legi Sta. Teresa de Jesús, Escola Divina 
Providència, Escola El Cim, Escola Pia, 
Institut Manuel de Cabanyes, Institut Dolors 
Mallafré i Institut Baix a Mar. 
 
 
Un total de 208 joves de 3er i 4t d’ESO 
esdevingueren els autèntics protagonistes 

dels 8 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 maig de 2015 a l’Auditori Eduard Toldrà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Ajuntament programa un pla d’acció i tallers de sensibilització per a la 
promoció dels valors de la cooperació, la defensa dels drets humans i el 
foment de la pau als centres educatius de la ciutat per promoure una 
cooperació al desenvolupament transformadora entre els i les joves. 
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PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 

 
 
    

ENTITAT I RESUM DEL PROJECTE 
    

SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA 

2015 

1 Construcció nova escola a Tondibongo, Comuna Rural de Hombori  

  CC ONG AJUDA AL DESENVOLUPAMENT  
    3.199,05 € 

2 
Programa de formació Trabajo Decente Para Todos y Todas El 
Salvador. 2ª Fase 2015-2016 

  SINDICALISTES SOLIDARIS 
    

4.350.71€ 

3 Unitat Sanitària Mòbil 

  FUNCACIÓ PRIVADA VIDA ÚTIL 
    3.199,05 € 

4 
Promoció de la defensa dels drets humans, laborals i socials dels 
pobles indígenes a Guatemala  

  FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT 
    4.478,67 € 

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

  DESTINO ETIÒPIA 
    3.582,94 € 

6 La Trama del Cotó que transforma (2on any) 
  GARRAF COOPERA 
          5.310,43 €  

7 

Enfortides les capacitats d'anàlisi i reflexió de les dones per contribuir 
a la construcció de societats democràtiques amb equitat de gènere i 
justicia social a El Salvador 

  COOPERACCIÒ 
    5.374,41 € 

8 
Perforació i construcció de tres pous d'aigua a tres poblacions de 
l'extrem nord del Camerun 

  GRUP DE SOLIDARITAT FEM POUS 
    4.414,69 € 

9 
Prevenció perinatal en dones que viuen amb VIH/SIDA a la regió de 
Piura 

  ASSOCIACIÓ METGES PERUANS 
    3.582,94 € 

10 Visió per a tothom a Nicaragua 

  F. RAMÓN MARTÍ BONET  
    3.199,05 € 

11 
Enfortiment de l'economia comunitària per a la seguretat alimentària en 
3 municipis de la província de Chayanta (Bolivia) 5.822,27 € 

L’Ajuntament dóna suport a projectes de cooperació internacional al 
desenvolupament a través de la convocatòria anual de subvencions i 
ajuts dirigida a les entitats solidàries i ONGD de la ciutat. Es varen 
subvencionar 13 projectes  
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  MANS UNIDES 
    

12 
Reposició de cisternes familiars a la població refugiada sahrauí de 
Tindouf (Argèlia) 

  ACCIÓ SOLIDÀRIA AMB EL SÀHARA 
    4.286,73 € 

13 
Projecte de construcció d'un col·legi de secundària de Pikine- 1ª fase 
(Senegal) 

  FUNDACIÓ EDUCACIÓ SOLIDÀRIA ESCOLA PIA 3.199,05 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AJUTS A EMERGÈNCIES INTERNACIONALS 

 

 
Durant l’any 2015 s’han donat els següents ajuts a emergències 
internacionals:  
 
 
Ajut d’emergència a l’entitat Fem Pous per donar suport a les 
persones nigerianes refugiades al nord del Camerun 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vilanova va aprovar un ajut d’emergència de 1000 
euros a traves del Grup de Solidaritat Fem Pous. Des de fa gairebé un any, 
la zona de l’extrem nord del Camerun està vivint una situació cada cop més 
dramàtica a causa dels atacs del grup islamista radical de Boko Haram del 
país veí Nigèria, que ha causat centenars de morts adults i infants. En 
aquests moments ja són més de 35.000 les persones refugiades i 
desplaçades que busquen refugi a Camerun.  
 
 
 
Ajut d’emergència a la població saharauí dels campaments  de 
refugiats  

Els desastres naturals i els conflictes bèl·lics deixen rere seu un drama 
humà incontestable: la pèrdua, per part de molta gent, dels seus 
recursos habituals per continuar fent una vida digna. 
   
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú destina part del pressupost a 
finançar projectes d'ajut humanitari i de reconstrucció de la zona i la 
societat afectada a través del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament o a través d’alguna entitat de la ciutat  
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El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, conjuntament amb la 
Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí 
(CCASPS) el 30 d’octubre feina novament una crida als ajuntaments 
catalans a sumar-se a la resposta davant les inundacions que varen afectat 
els campaments de refugiats sahrauís de Tindouf (Algèria) han patit l’efecte 
de pluges torrencials, acompanyades per intenses ratxes de vent, que han 
causat grans inundacions i destrosses. Les pèrdues d’habitatges, aliments i 
equipaments han estat molt importants. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va destinar 2000 Euros de la partida de 
Cooperació, a la població sahrauí dels campaments de refugiats.  
 
 
 
Suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima 
dels conflictes armats a l’àrea mediterrània 
 
El Fons Català, de manera coordinada amb les institucions catalanes i la 
ciutadania, va obrir una campanya de suport als refugiats centrada en 
quatre eixos: Assistència en les rutes de fugida. Suport als municipis de la 
ruta, Planificació i gestió de l’acollida, Acollida a Catalunya  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es va sumar a la campanya destinant 
2.500 Euros del pressupost de Cooperació  
 

 

Suport d’emergència damnificats terratrèmol Nepal  

El Fons Català desprès del terratrèmol del 25 d’abril al Nepal va posar en 
marxa una campanya d’emergència dins la filosofia de reconstrucció 
postemergent, per tal de donar suport als esforços del propi país amb 
l’acompanyament de la cooperació internacional.  

L’Ajuntament de Vilanova va donar el suport  de 1000 euros del pressupost 
de cooperació a traves del Fons Català de Cooperació per als projectes de 
reconstrucció.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


