
10 anys de Dones per a la Cooperació de Vilanova i la Geltrú 

 

Ens diem Dones per a la Cooperació de Vilanova i la Geltrú i som la 

delegació vilanovina d’una ONG d’abast nacional com és Cooperacció. 

La nostra història es remunta a l’any 2000, quan un grup de dones 

socialistes varem demanar d’integrar-nos en una xarxa de solidaritat amb 

dones d’altres països i la Dolors Renau, aleshores presidenta de la 

Internacional Socialista, ens posà en contacte amb el grup Las Dignas, d’El 

Salvador. 

Mentre iniciàvem els contactes i ens preparàvem a cooperar en el seu 

projecte Programa de Acción Municipal contra la violencia doméstica en la 

Región Metropolitana de San Salvador, va esdevenir, el gener del 2001 la 

catàstrofe dels terratrèmols que, per la seva extraordinària gravetat i 

immediatesa, ens mogué a organitzar algunes actuacions d’ajuda 

humanitària urgent. 

Tot i que la nostra intenció inicial era, i és, treballar sempre la cooperació 

des de la perspectiva de gènere per així incidir en la societat de rebuda de 

manera que es fomenti la igualtat i el progrés de la mà de les seves dones, 

i, per tant, defugir de cooperació purament assistencial, es va fer evident 

que, atesa la gravetat de la catàstrofe i l’estat carencial en què havia 

quedat gran part de la població salvadorenya, era necessària una actuació 

puntual en el sentit d’una ajuda urgent. Van sorgir així les campanyes Amb 

Las Dignas, per El Salvador – realitzada el 3 de febrer de 2001, en què es 

recolliren diners, medicaments i signatures per demanar la  condonació del 

deute extern, així com múltiples manifestacions d’alè i solidaritat – i la de 

Fem-la ben llarga!, en col·laboració amb l’escola Margalló – realitzada del 

23 d’abril al 4 de maig a escoles, instituts i esplais de la ciutat i consistent a 

fer garlandes de monedes de cinc duros, per a lliurar-les el dissabte 5 de 

maig en un acte de cloenda a una representant de Las Dignas, Morena 

Soledad Herrera, que agraí públicament a tot el municipi el seu suport i 

col·laboració. 

El mateix mes de maig, varem presentar, aprofitant el recolzament que 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú fa als projectes de cooperació,  un nou 

projecte titulat Suport al procés de rehabilitació psicosocial i a la participació 

de les dones en la reconstrucció de la ciutat de San Salvador, emmarcat 



dins del més ampli d’intervenció integral de Las Dignas. La proposta  se 

centrava en un triple eix de treball, dictat per la nostra posició de dones 

progressistes i per les circumstàncies històriques i socials del país amb més 

densitat de població i incidència de tragèdies del continent americà: la lluita contra les 

diferències de gènere, l’ajuda econòmica per a la reconstrucció i l’intercanvi 

d’experiències i de realitats entre les dones de San Salvador i les de Vilanova i la Geltrú 

i les comunitats educatives d’ambdues poblacions. 

En la presentació de l’esmentat projecte, expressàvem ja la nostra intenció de 

constituir-nos en delegació territorial de l’ONG Cooperacció, que treballa sempre des de 

la perspectiva de gènere i donava suport a entitats de dones salvadorenyes, entre les 

quals hi havia Las Dignas, per tal de reconduir el nostre propòsit inicial i potenciar i 

facilitar la nostra participació en els temes de cooperació. 

Així ho varem fer el gener de 2002, adoptant el nom de Dones per a la Cooperació de 

Vilanova i la Geltrú. Cooperacció. 

D’ençà d’aleshores  hem continuat treballant, presentant projectes a les convocatòries 

de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en la línia d’afavorir la formació de dones líders 

que incideixin quant a la incorporació de polítiques d’equitat en les seves comunitats 

respectives. Paral·lelament hem intentat fer algunes actuacions de sensibilització en la 

nostra ciutat, organitzant xerrades i debats amb dones representants del diferents 

moviments socials per l’equitat de Centre Amèrica i el Nord d’Àfrica que ens han visitat, 

hem presentant i recolzant plataformes reivindicatives de la igualtat i la pau com la 

Ruta Pacífica de las Mujeres de Colombia, hem participat activament en el Consell de 

Cooperació municipal i en la Taula Comarcal de Cooperació, en totes les fires (Comerç 

Just, Fira d’entitats, Setmana de la Pau...) organitzades al municipi, així com hem 

organitzat i difós algunes exposicions sempre relacionades amb el paper cabdal de la 

dona per al canvi social. 

Han estat uns anys encara de temptejos que ens han servit per reafirmar-nos en 

l’enfocament de la nostra modesta tasca. Hem après i ens hem enriquit amb els 

contactes i l’exemple de tantes dones amb qui ens separen quilòmetres i cultures però 

ens uneixen iguals ideals. 

Volem continuar treballant, i si és possible, encara amb més il·lusió i eficàcia. Per això 

aprofitem aquestes línies per fer-vos una crida a la participació. Voleu ajudar-nos a 

créixer? Dones per a la Cooperació de Vilanova i la Geltrú està oberta a totes les dones 

i tots els homes que creuen en la necessitat de treballar en projectes i generar accions 



que contribueixin a la sensibilització i al compromís en la lluita per a la igualtat entre 

homes i dones i la transformació social tant als països del Sud com als del Nord. 

 

Dones per a la Cooperació de Vilanova i la Geltrú. Cooperacció 

 

Si voleu contactar amb nosaltres: 

www.cooperaccio.org 

info@cooperacció.org 

carmecrous@terra.es 

mforadada@telefonica.net 

 

 

 

 

 


