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INTRODUCCIÓ

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té una llarga trajectòria en matèria de cooperació
i solidaritat. Des de l’any 1999 compta amb un Consell Municipal de Cooperació on
s’integren la Comissió Tècnica i la Comissió de Sensibilització amb l’objectiu de sumar
esforços i organitzar accions conjuntes de sensibilització i de cooperació des de l’àmbit
local. Al Consell hi participa l’ampli teixit associatiu de la vila que reuneix una amplia
varietat  d’ONGD’s  amb  seu  a  Vilanova.  L’Ajuntament  dóna  suport  econòmic  als
projectes  d’aquestes  entitats  a  través  de  la  convocatòria  de  subvencions  a
projectes  de  cooperació  internacional  al  desenvolupament,  la  qual  ha  continuat
mantenint malgrat el període de crisi dels darrers anys. Així mateix, des de l’any 2008,
té  una  partida  específica  per  a  projectes  d’emergència  internacional  i  d’ajut
humanitari,  la  qual  canalitza  a  través  del  Fons  Català  de  Cooperació  al
Desenvolupament, de qui n’és soci des de l’any 1993. Davant les crisis humanitàries
l’Ajuntament també promou la iniciativa ciutadana per la recollida de recursos, com ha
fet darrerament per donar resposta a les persones refugiades, finalitat que també ha
promogut la seva adhesió a la Xarxa de Ciutats Acollidores. 

Per altra part, l’Ajuntament impulsa accions de sensibilització a l’entorn del programa
“És aquest  el  món que vols?  Propostes per una Vilanova i  la Geltrú més
solidària”,  que té per  objectiu l’educació en valors  a l’entorn del  comerç just,  el
foment dels drets humans i la cultura de pau a través de diferents accions que van des
de la commemoració de fites significatives (Drets dels Infants, Dia Universal dels Drets
Humans) a la sensibilització a les escoles (projecte Re@cciona), als centres cívics o
mitjançant campanyes de sensibilització adreçades al conjunt de la ciutadania. 

També  cal  destacar  que  l’Ajuntament  està  agermanat  amb tres  municipis  (un
espanyol,  un  francès  i  un  cubà)  amb  la  voluntat  d’establir  lligams  i  intercanviar
experiències entre la població de Vilanova i la d’aquests tres municipis. 

Per tota aquesta trajectòria, ja en l’anterior mandat, l’Ajuntament va expressar el seu
compromís  amb  la  cooperació  i  la  solidaritat  a  través  del  capítol  8  del  Pla
d’Actuació Municipal 2011-2015, el qual estableix com a objectiu: “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”. 

L’actual equip de govern està elaborant de manera participativa el PAM 2016-2019 i
en el  document a debat  ja inclou en el  punt  1.7 el compromís per enfortir la
cooperació entre els pobles i fomentar la cultura de pau a través del mateix
objectiu establert en l’anterior mandat. Entre altres actuacions previstes, el govern
local  es  proposa  l’elaboració  del  Pla  Director  per  la  Cooperació  (PDC)  amb  la
participació de les entitats i de la ciutadania. 
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PER QUÈ UN PLA DIRECTOR A VNG?

L’elaboració d’un Pla Director per la Cooperació permetrà a l’Ajuntament  ordenar,
clarificar, re-pensar, estructurar i dinamitzar l’actuació municipal en aquest
camp, tenint en compte el context actual de la cooperació i la realitat de Vilanova
i  la  Geltrú  com  a  agent  de  desenvolupament  local  i  com  a  promotor  d’una
cooperació transformadora integral, transversal i coherent amb la resta de
polítiques municipals. 

En efecte, en aquest moment de crisi econòmica que afecta tant al Nord com al Sud,
cal  repensar  i  probablement  re-definir  què vol  dir  cooperació,  quin model  de
cooperació es vol impulsar des dels governs locals,  com es comunica i com
s’involucra a la ciutadania. Des de l’esclat de la crisi, les retallades pressupostàries
han afectat  de  manera directa  les  polítiques  i  recursos  destinats  a  la  cooperació,
arribant inclús a fer-la desaparèixer com a política pública de molts ajuntaments. La
crisi també ha tingut un impacte directe en les entitats de cooperació. Aquestes, la
majoria  de  les  quals  -i  especialment  les  d’àmbit  estrictament  local-  es  nodreixen
majoritàriament  de  les  subvencions  públiques,  han  tingut  que  tancar  o  reduir
dràsticament la seva activitat. 

Així mateix, l’esclat de bosses de pobresa en el Nord  està canviant la percepció
que  té  la  població  de  l’activitat  tradicional  de  cooperació  al
desenvolupament.  Per  una  banda,  això  ha  contribuït  a  fer  sorgir  formes  de
solidaritat entre veïns i veïnes, que cal subratllar i reforçar com a valors humans que
dignifiquen  al  col·lectiu.  Tanmateix,  la  crisi  també  ha  fet  emergir  actituds  més
caritatives pròpies de l’enfocament del paradigma contra la pobresa, ha fet calar el
discurs:  “primer els de casa” i  ha portat  sovint la població  a qüestionar que amb
diners públics s’hagi de finançar projectes al Sud. 

El nou escenari de major pobresa a alguns dels països tradicionalment “donants” i
l’augment  de  la  riquesa  econòmica  d’alguns  dels  “receptors”,  ha  desdibuixat  la
tradicional  dicotomia Nord-Sud,  impulsant l’emergència del  concepte de pobresa
global  i  de  justícia  global  que  trenca  amb  l’esquema  tradicional  de  països
desenvolupats versus països en vies de desenvolupament. 

A  més,  en  els  darrers  anys,  s’ha  intensificat  el  debat  sobre  els  models  de la
cooperació tradicional, la qual no ha aconseguit els seus propòsits, ja que any rere
any  la  desigualtat  entre  rics  i  pobres  és  més  extrema,  entre  països  i  a  l’interior
d’aquests.  Per  tant,  en  termes  de  justícia  econòmica  i  social,  s’ha  demostrat  la
limitació  de  la  cooperació  entesa  sota  el  paradigma  de  lluita  contra  la
pobresa. 

Per tot això, és important  actualitzar el debat i revisar els objectius  tenint en
compte la nova situació del món, del  país i  del municipi de Vilanova, així com els
canvis registrats en el sector de la cooperació. L’elaboració del Pla Director serà el
marc i l’espai en els quals es podran realitzar aquests tasques. 

Sense anticipar-se sobre els continguts que sortiran d’aquest procés, es pot preveure
que el PDC haurà de permetre definir una estratègia molt més articulada entre
les accions de cooperació i les de sensibilització. A més a més, serà apropiat
valorar  la  possibilitat  d’avançar  cap  a  una  cooperació  directa  que  permeti  a
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l’Ajuntament  mantenir  un  intercanvi  d’experiències  i  aprenentatges  en  polítiques
públiques locals amb altres ajuntaments. També pot ser una oportunitat per plantejar-
se la participació en xarxes de municipis amb l’objectiu de treballar conjuntament els
valors de la cooperació i la solidaritat des del món local i implicar activament a la
ciutadania de Vilanova en el disseny de la política pública. 

Per tot això, és important que  l’elaboració del PDC es realitzi de manera molt
participativa,  propiciant  la  reflexió  conjunta  sobre  les  raons  i  les  causes  dels
problemes globals i els seus impactes locals, prenent consciència de la realitat que
ens  envolta  i  generant  capacitat  crítica  i  de  resposta  per  part  de  la  població  de
Vilanova i la Geltrú i del seu Ajuntament. Aquest procés, per tant, a més d’assolir un
document estratègic de “full de ruta” per a la cooperació i la solidaritat, ha de ser
una  oportunitat  d’aprenentatge  col·lectiu,  d’apoderament  ciutadà  i  de
foment dels valors ètics  que són inherents a la cooperació i a la solidaritat. Així
mateix, la construcció participativa del PDC intensificarà el coneixement i el treball
conjunt  entre  entitats,  enfortint  el  teixit  associatiu  de  la  ciutat  com  element
vertebrador d’una societat més cohesionada i coresponsable. 

Finalment,  es  pretén  que  l’elaboració  participativa  del  PDC  sigui  un  pas  més  en
l’aposta  de  l’Ajuntament  de  l’Ajuntament  de  Vilanova  i  la  Geltrú  per  un  govern
pròxim a  la  ciutadania,  que  l’escolta  i  que  avança  cap  a  la  co-producció  de
polítiques públiques.
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OBJECTIUS

L’elaboració  del  Pla  Director  de  Cooperació  pretén  assolir  resultats  en  quatre
direccions principals, que es poden resumir de la manera següent: 

• Establir línies estratègiques i mesures concretes per a la cooperació municipal; 

• Enfortir la coherència entre la política de cooperació i la resta de les polítiques
públiques; 

• Elaborar  i  portar  a  terme  una  estratègia  de  formació,  sensibilització  i
comunicació, amb una major implicació de la societat civil. 

• Enfortir el teixit associatiu a través de la reflexió col·lectiva i del treball en xarxa
per a l’elaboració participativa del PDC 
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LA COOPERACIÓ A VNG 

Instruments 

La política de cooperació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es desenvolupa a
través  de  4  instruments,  consensuats  com  a  àmbits  d’actuació  al  Reglament  del
Consell Municipal de Cooperació l’any 1999. Aquest mateix Reglament estipulava una
distribució  orientativa  del  pes  pressupostari  de  cadascun  d’aquests  instruments:
Projectes d’entitats (Cooperació Internacional  al  Desenvolupament)  60%, Projectes
municipals propis 25%, Acord de Ple o Consell (Emergències) 10% i Difusió (Educació
per al Desenvolupament)  5%. 

Uns anys més tard, al mandat 2007-2011, els membres del Consell modificaren alguns
dels percentatges per donar més pes a l’Educació per al Desenvolupament. Aquesta
nova distribució és la vigent actualment: 

• Projectes  entitats (Cooperació Internacional per al Desenvolupament) 60%

• Difusió (Educació per al Desenvolupament) 15%

• Els projectes Municipals propis (Cooperació municipal  directa) queda amb un
20% 

• Acords de Ple (Emergències)  amb el 5%

- Convocatòria de Cooperació per al Desenvolupament

Aquest  instrument  canalitza  projectes  de  cooperació  que  tinguin  per  finalitat  la
cooperació  al  desenvolupament  amb  països  del  Sud  i es  desplega  mitjançant  una
convocatòria de projectes oberta i competitiva de caràcter anual a la que poden optar les
ONGDs i  entitats  locals sense afany de lucre.  Els projectes que es presenten a la
convocatòria han d’estar orientats cap a promoure canvis que permetin el dret de les
persones a una vida digne i han de  fonamentar-se en l’equitat i el desenvolupament
sostenible. 

Des  de  l’Ajuntament  s’aposta  per  aquesta  tipologia  de  cooperació  i  el  60%  del
pressupost de cooperació del municipi es destina  a donar suport a aquests projectes.
La ciutat compta amb una vintena d’entitats i ONG amb voluntariat compromès en el
desenvolupament de comunitats del Sud.

- Cooperació Municipal Directa

Aquest instrument canalitza el conjunt d’accions liderades i executades directament
per l’Ajuntament. Aquestes inclouen  l'agermanament de Vilanova i la Geltrú amb la
ciutat de Matanzas des de l’any 1998 (Cuba) i la Ciutat Amiga de la Wilaya d'Auserd
als campaments de refugiats de Tindouf l’any 2012. 

L'Agermanament amb Matanzas, tot i que en els últims anys ha disminuït la relació
institucional, s'ha donat suport a intercanvis culturals realitzats entre les dues ciutats
a través de l'entitat Casal Català Cuba-Garraf. L'Agermanament amb Matanzas és una
de  les  accions  contemplades  específicament  com  a  prioritàries  en  el  Pla  d’Acció
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Municipal  de la  ciutat  per  al  període 2015-2019.  Actualment desprès  dels  recents
canvis produïts a Cuba, s'està valorant tècnicament la nova l'estratègia de cooperació.

Pel que fa al Poble Saharauí el suport municipal es manté des de fa més de 15 anys.
De la ma de l'entitat Acció Solidària amb el Sàhara, l'Ajuntament ha donat suport a
diferents projectes de Cooperació als campaments de refugiats, al projecte anual de
Vacances  en Pau,  així  com a actes  de sensibilització,  d'enviament de  material  de
primera necessitat o de suport a les activitats promogudes per l’entitat etc. Per altra
part el Ple ha aprovat diferents mocions de suport a la població saharauí. 

L’Ajuntament  de  Vilanova i  la  Geltrú,  l’any  2000 es  va  adherir  a  la  Coordinadora
Catalana d’Ajuntaments solidaris amb el Poble Saharauí (CCASPS). Des de l’any 2008
la presidència recau a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

- Accions d’Educació per al Desenvolupament

Engloba  totes  aquelles  accions  d’Educació  pel  Desenvolupament   que  impulsa
l’ajuntament, en les que hi participen també les entitats. Dins aquest apartat trobem
la programació de diferents activitats al voltant de diades rellevants tal com  Dia dels
Drets Humans, Drets Infants, Dia de l’Eradicació de la Pobresa. També s’inclouen dins
aquest calendari, la celebració per part d’algunes entitats de dies especials ( Dia de
l’Esperança que organitza  Oxfam Intermón)   o  l’Acampada Solidària  amb el  Poble
Sahrauí que organitza cada any l’entitat d’Acció Solidària amb el Sàhara.

També l’Ajuntament programa un conjunt d’activitats que adreça a tots els centres
educatius  a  través  del  Programa d’Actuació  Educativa  (PAE).  Una de  les  activitats
prioritàries de la regidoria de cooperació és el Projecte Reacciona que té per finalitat
aconseguir la implicació i el compromís del jovent amb els valors de justícia global.
Aquest projecte actualment està plenament consolidat als Instituts de Secundària. Hi
participen anualment uns 250 joves de 3r. i 4t d’ESO i compta amb la col·laboració de
mestres i entitats. 

- Acords de ple (Emergències)

Són les aportacions de l’ajuntament per tal de fer front a emergències puntuals en
l’àmbit de l’acció humanitària. Aquestes aportacions es realitzen, o be a través de les
campanyes i crides efectuades pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, o
bé a través del treball conjunt de les entitats i l’administració local. 

En algunes ocasions, des del Consell de Cooperació i desprès d’alguna emergència,
s’ha organitzat alguna campanya, recolzat així l’Ajuntament algunes de les iniciatives
sorgides de les pròpies entitats de cooperació del municipi. 

Actors i aliances

- Entitats

A banda del propi ajuntament, les entitats són l’actor més rellevant en matèria de
cooperació i solidaritat a Vilanova i la Geltrú. És a través seu que es duen a terme no
només la majoria de les accions al sud, sinó també algunes de les accions d’EpD a
nivell local. 
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En total les entitats de cooperació presents al municipi són 21. Dins aquest col·lectiu
hi trobem entitats locals i delegacions d’entitats d’àmbit català o internacional, amb
voluntariat local, la qual cosa confereix un valor afegit a la cooperació. 

El  voluntariat  és  un  element  essencial  en  el  funcionament  d’aquestes
entitats i en sosté el funcionament ja sigui a nivell de l’entitat o, almenys, a nivell de
la delegació local. El nucli de persones integrades en el lideratge d’aquestes entitats o
delegacions a Vilanova i la Geltrú, disposa en general d’anys d’experiència i vinculació
amb  el  món  de  la  cooperació,  amb  el  que  la  ciutat  acumula  un  capital  humà
considerable a nivell d’experiència i compromís en l’àmbit de la cooperació.

Una ullada a les  entitats beneficiàries de la convocatòria de projectes del  període
2012-2015  (veure  figura  3)  ens  mostra  que  sobre  les  18  entitats  que  han  rebut
finançament per a l’execució d’algun projecte al sud, 10 han presentat projectes i han
obtingut finançament municipal durant les 4 anualitats mentre que 5 entitats més han
rebut algun finançament destinat a projectes de cooperació en 3 de les 4 anualitats. 

La presència continuada d’un grup d’entitats en les convocatòries de projectes deixa
entreveure  que  existeix  un  nucli  d’entitats  sòlides  i  amb  una  ferma
implantació al municipi capaces de gestionar ajudes públiques i dur a terme any
rere any les tasques accessòries a un projecte de cooperació finançat pel municipi
(identificació, seguiment, justificació, tenir presencia al consell de cooperació i  a la
ciutat, realitzar accions de devolució al municipi). 

Els  principals  actors  de  cooperació  es  troben formalment  agrupats  al  Consell  de
Cooperació de  Vilanova  i  la  Geltrú,  que  constitueix  el  principal  instrument  de
governança de la cooperació del municipi. Aquest espai es considerat poc dinàmic i
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Fig.3 Distribució per entitats del projectes finançats per la convocatòria de projectes de Vilanova i la 
Geltrú durant el període 2012-2015

Font: elaboració pròpia



funcional per bona part dels actors tant a nivell d’entitats com del propi municipi. Les
dificultats per a fer-ne un espai operatiu són bàsicament 

• el rol testimonial del les entitats en el seu funcionament i dinamització, 

• la unilateralitat de les convocatòries del consell, que depenen de la regidoria, 

• la no continuïtat de la coordinació entre consells i 

• la naturalesa dels continguts, que pateixen d’una marcada unidireccionalitat de
l’ajuntament cap a les entitats. 

En el passat s’ha intentat complementar el consell a través de la creació d’espais més
operatius i amb continuïtat a través de la figura de les comissions. Aquestes tingueren
un rol rellevant, per exemple, en la confecció de les bases de la convocatòria anual de
projectes de l’ajuntament. Però l’opinió generalitzada és que és necessari repensar
el  funcionament del  consell  municipal  de cooperació per  a  convertir  aquest
espai -o per a substituir-lo- per  un de més flexible i dinàmic que afavoreixi la
coordinació entre les entitats.

- Departaments municipals 

Constatar  també  l’existència  de  capacitats  tècniques  a  l’ajuntament  de
Vilanova i La Geltrú per desplegar una cooperació directa important i amb
impacte.  Més  enllà  de  l’aixecament  de  qualsevol  inventari  d’aquestes  capacitats,
caldria fer un procés d’identificació de necessitats i de potencials aliances amb les
entitats vilanovines de cooperació per a activar aquestes capacitats.  L’enfocament
polític  de  suport  i  complementarietat  amb  les  seves  accions  és  clar  per  part  de
l’ajuntament,  i  de  res  serveix  comptar  amb un  catàleg  de  potencialitats  que  mai
s’activaran de mutu propi.

Finalment, és de notar l’esforç realitzat des de diversos àmbits del govern municipal
en matèria d’internacionalització, fet que es tradueix en l’elaboració d’una diagnosi en
aquest àmbit de les polítiques públiques municipals, en paral·lel al procés del PDCiS. Si
bé aquests esforços en matèria de projecció exterior es troben orientats principalment
en l’àmbit econòmic i empresarial no deixa de ser rellevant la capacitat de difusió de
la marca de ciutat vinculada a la promoció dels drets humans.  En el  futur  caldrà
considerar l’existència de dos instruments, relatius a la internacionalització i
a la cooperació, de manera més o menys subordinada o complementària, que fora
bo coordinar i fer coherents entre sí i amb la resta de polítiques locals.

- Altres actors

La Cooperació a Vilanova i la Geltrú compta també amb la  participació  o col·laboració
d’entitats que no són de l’àmbit de la cooperació, com per exemple de l’àmbit de
l’esport, de gènere o lúdiques... Actualment els i les  mestres són  un dels col·lectius
que més s’han implicat en les diferents activitats d’Epd proposades per la Regidoria de
Cooperació (projecte Re@cciona, Dia dels Drets Humans, Denip, Dia dels Drets del
Infants, campanyes.... ) 

En  l’àmbit  de  la  projecció  exterior  del  municipi,  Vilanova  i  la  Geltrú  compta  amb
dinàmiques de treball consolidades, que malgrat no tenir una vinculació directa amb
l’àmbit  de  la  cooperació  per  al  desenvolupament  si  impliquen  potencialitats  en
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aquesta àrea. Seria el cas de la  pertinença de Vilanova i la Geltrú a xarxes de
ciutats internacionals directament vinculades a promoure la bona governança, els
drets  humans  o  la  sostenibilitat  com  és  la  Xarxa  de  Pobles  i  Ciutats  cap  a  la
Sostenibilitat, La Coordinadora d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Saharauí, el Fons
Català de Cooperació per al Desenvolupament. 

Països o zones geogràfiques de treball

Segons les bases que regulen les subvencions atorgades anualment, marquen com a
requisit que els projectes tinguin per finalitat la cooperació al desenvolupament amb
els països del Sud. Les subvencions concedides doncs,   cobreixen un  ampli ventall
de  zones  geogràfiques/països  i  de  sectors  d’intervenció.  Tot  i  que es
concentren  majoritàriament  al  continent  americà  centre  i  Sud-Amèrica,
aproximadament un 60% de tots els projectes, al  continent Africà la franja central
d’Àfrica un 30%  i al continent asiàtic a Nepal 10%. 

La distribució tant geogràfica com sectorial ve donada per les prioritats i la presència
sobre el terreny, de les entitats que executen la immensa majoria del pressupost de
cooperació,  a través de la  convocatòria  de subvencions.  Això succeeix  perquè  els
criteris de selecció emprats en la convocatòria de projectes té en compte
elements genèrics centrats en l’impacte i la qualitat del projecte (IDH dels
països  receptors,  impacte  dels  projectes  sobre  col·lectius  vulnerables,
impacte en matèria de Drets Humans, etc..) però sense aplicar filtres que
puguin resultar excloents a priori a nivell de localització dels mateixos. Això
permet el ple aprofitament de les xarxes de contactes i de les capacitats instal·lades
del teixit d’entitats de cooperació actives al municipi. 

Pel  que fa a la  Cooperació Municipal,  es prioritzen les accions emmarcades
amb la Ciutat Amiga de la Wilaya d'Auserd i en l’agermanament del municipi
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Les ajudes  atorgades durant  el  període  2012-2015 s’han  distribuït  entre  19 països  de la  Mediterrània,
Centre-Amèrica, Àsia, Sud-Amèrica o l’Àfrica Sud-Sahariana principalment en projectes de sanitat,  drets
humans i educació.

Font: Elaboració pròpia

Fig1.  Sectors  dels  58  projectes  executats  a
través de la convocatòria de projectes durant el
període 2012-2015

Fig2.  Distribució  geogràfica  dels  58  projectes
finançats durant el període 2012-2015

Font: elaboració pròpia



amb la  ciutat  de  Matanzas  (Cuba). La  resta  d’agermanaments  als  quals  està
vinculada Vilanova i la Geltrú es troben localitzats en països fora de l’àmbit de països
elegibles per a accions de cooperació per al desenvolupament donada la seva realitat
socioeconòmica (alts Index de Desenvolupament Humà (IDH) i Renta per Càpita (PIB
per càpita). 

El fet que l’element determinant a l’hora de seleccionar les zones d’intervenció sigui la
xarxa de contactes i  les  capacitats instal·lades sobre el  terreny de les entitats  ha
permès que, durant el període 2012-2015, les accions de cooperació amb suport de
l’ajuntament hagin arribat a 19 països diferents (veure figura 2). 

Aplicar criteris de concentració geogràfica és considera més aviat propi de la
política estatal de cooperació, no pas un criteri a contemplar en la Cooperació que
s'impulsa des dels municipis. Si en el futur es decideix desenvolupar una acció més
concertada entre ajuntaments i entitats, aleshores sí seria interessant concentrar-la
geogràficament per guanyar en eficiència del conjunt.

Recursos associats, humans i materials, propis i associats.

L’evolució dels recursos destinats a cooperació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
mostren  una  consolidació  del  creixement  dels  pressupostos  de  cooperació
durant el darrer trienni, que, en cas de mantenir-se en el temps, podria conduir a
materialitzar l’objectiu de retornar a l’1% dels ingressos propis municipals avançat pel
Pla d’Acció Municipal.
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Fig4. Evolució dels fons destinats a solidaritat a Vilanova i la Geltrú  durant el període  2007-2016

En aquest gràfic observem en vermell els fons destinats a solidaritat a Vilanova i la Geltrú. En groc l’evolució
de les xifres corresponents a l’1% dels ingressos propis de l’ajuntament. Font: Elaboració pròpia mitjançant
dades de l’Aj. de Vilanova i la Geltrú.

Font: elaboració pròpia



Aquest objectiu d’assolir l’1% del pressupost municipal destinat a cooperació ha estat
reafirmat de manera reiterada per tots els actors i  especialment pels responsables
polítics integrats en l’equip de govern. En cas d’assolir-se dins del període comprès pel
PAM 2016-2019, aquest objectiu implicaria  triplicar els fons de cooperació de la
ciutat passant dels 110.000€ actuals (al voltant d’un 0,34% dels ingressos propis de
l’ajuntament) a una partida que oscil·laria al voltant dels  300.000€ (veure fig. 4).

Triplicar els recursos necessitarà d’un replantejament de les modalitats de cooperació
recolzades pel municipi, redefinint prioritats, instruments, criteris d’atribució dels ajuts
i requisits mínims dels projectes a recolzar, així com revisar l'adequació del format de
les  convocatòries  de  projectes  actuals  o  la  necessitat  d’introduir-ne  de  noves.
L’elaboració d’un pla director de cooperació i solidaritat es un primer pas en aquesta
direcció.
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PROCÉS I METODOLOGIA

Per la realització d’aquesta diagnosi s’ha recollit informació amb l’objectiu d’identificar
els elements que caracteritzen el context general en el qual s’emmarca la cooperació
del municipi. També recull el resultat de les sessions participatives (DAFO) amb els
actors de la cooperació amb l’objectiu de definir els punts forts i febles, els elements a
corregir o a transformar, així com les possibles línies de treball a prioritzar en el PDC.
La informació obtinguda és el resultat de:

• Reunions i enquestes amb els responsables de tots els departaments municipals
per  tal  d’analitzar  els  elements  de  planificació  estratègica  existents,  per
conèixer  el  model  de  ciutat  que  el  municipi  pretén  impulsar  i  de  la  seva
experiència en l’àmbit internacional per situar la cooperació en aquest marc. 

• Recollida  d’informació  a  partir  de  documentació  i  entrevistes  amb  els
responsables polítics i tècnics  de la Regidoria de Cooperació de l’Ajuntament,
per  tal  d’analitzar   la  situació  de  l’àrea  de  cooperació  dins  l’organigrama
municipal:  mitjans tècnics  i  humans dels  quals  disposa aquest departament,
activitats de cooperació i sensibilització portades a terme fins a l’actualitat- 

• Sessions participatives DAFO amb voluntaris de les entitats de cooperació amb
implementació a  Vilanova i la Geltrú. Es varen dur a terme 4 sessions de treball
durant les quals es varen analitzar els punts forts i febles de la cooperació així
com els elements a corregir o a transformar. 

Criteris  i  visió  de  les  accions  de  cooperació  i  solidaritat
municipals

A partir de l’anàlisi dels diferents departaments de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
les enquestes individualitzades i la visió de la Regidoria de Cooperació se’n desprèn : 

• Les accions de cooperació i solidaritat que es realitzen des de l’Ajuntament de
Vilanova  i  la  Geltrú  tenen  com  a  tret  definitori  l’estar  centrades  en  la
promoció i defensa dels drets humans i de la cultura de pau.

• Diversos actors (govern municipal, entitats i equip tècnic) concorden en general
en que el sentit de realitzar cooperació des de l’àmbit municipal es correspon a
la  necessitat  d’una  acció  pedagògica  i  de  sensibilització  de  la
ciutadania.  

• També assenyalen com a línia mestra de la cooperació municipal la necessitat
de  reflexionar  sobre  la  responsabilitat  compartida  i  la  urgència
d’emprendre accions no només al sud, mitjançant l’eina dels projectes de
cooperació,  sinó també a nivell  local, adoptant  mesures  que  fomentin  la
coherència de polítiques a nivell municipal o les bones pràctiques ciutadanes
per tal de minimitzar l’impacte negatiu del mode de vida local sobre els drets
humans a escala global.

• Es pot afirmar que la cooperació municipal s’ha consolidat i ha adquirit
una personalitat pròpia, que ha desembocat en el conjunt d’activitats que es
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realitzen avui  en dia i  que majoritàriament,  tenen una trajectòria  de com a
mínim varies anualitats.

• Des  d’una  perspectiva  global,  el  conjunt  de  les  accions  de  solidaritat  i
cooperació de Vilanova i la Geltrú es poden encabir  en dos apartats: 

1. projectes de cooperació sobre el terreny i l’ajuda humanitària a
diferents països del sud 

2. accions  d’educació  per  al  desenvolupament  realitzades  al  propi
municipi.

• Un  element  clau  de  la  cooperació  municipal  és  el  treball  conjunt  i  la
complementarietat entre ajuntament i ciutadania organitzada, en base
a les capacitats i fortaleses de totes dues parts. Aquest treball conjunt
està especialment consolidat en : 

• els projectes de cooperació que es desenvolupen dins l’àmbit dels
Agermanaments/Ciutats Amigues  i que compten amb la implicació
d’entitats de forta implantació a Vilanova i la Geltrú (Casal Català
Cuba-Garraf o Acció Solidària amb el Sàhara) 

• el  suport de l’ajuntament a les iniciatives de les entitats, ja siguin
projectes de cooperació a països del Sud o a accions d’educació
per al desenvolupament. 

• el conjunt d’accions d’educació per al desenvolupament a la ciutat,
liderat  pel  govern  local,  especialment  a  través  del  programa
Reacciona adreçat a Joves.

Tot  plegat  constitueix  un  sistema  de  mutu  suport  amb  moltes  possibilitats  per
plantejar noves accions de cooperació.

DAFO de les accions de cooperació i solidaritat

Durant el període comprés entre juny i desembre de 2016 es varen programar unes 5
sessions presencials amb les entitats de cooperació per tal d’analitzar la seva visió de
la cooperació a Vilanova i la Geltrú. Es va fer un anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces,
Fortaleses i Oportunitats) de la cooperació municipal, en el que hi varen participar en
total unes 17 entitats. Aquesta és el resum de les valoracions expressades en el marc
de les cinc trobades. 

A nivell general tots els actors consultats valoren de manera positiva la cooperació
municipal  que es fa des del  municipi.  Tot i  així  de les valoracions efectuades pels
diferents actors destaquen alguns elements a tenir en compte a nivell de d’un anàlisi
DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) de la cooperació municipal. 

- Fortaleses de la cooperació municipal

• Existeix un nucli  de voluntariat  molt  compromès distribuït entre les diverses
entitats.

• Existeix un nucli d’associacions i entitats nombrós i divers procedent o vinculat
a diversos àmbits (ONG, sindicats, església, col·lectius específics).
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• Existeix un capital humà molt format i amb experiència.

• Es constata un suport  polític  del  municipi  cap a les accions de cooperació i
solidaritat.

- Oportunitats de la cooperació municipal

• Existeix  la  possibilitat  de  definir  de  manera  participativa  i  coordinada  les
orientacions  de  la  cooperació  municipal,  especialment  a  través  del  procés
d’elaboració del nou pla director però també a través dels espais de governança
de la cooperació municipal, principalment el Consell de Cooperació.

• Existeix  un  bon  nombre  d’espais  i  entitats  que  tot  i  no  ser  entitats  de
cooperació  ni  estar  implicats  activament  en  les  accions  de  cooperació  i
solidaritat, tenen bona disposició i podrien sumar-se a accions de cooperació de
manera puntual o amb certa continuïtat.

• Existeix el compromís de l’equip municipal d'arribar a l'1% del pressupost de
fons propis durant el PAM vigent.

• Es constata una gran sensibilitat institucional en temes de clàusules ètiques i
socials i un esforç important en implementar la coherència de polítiques a nivell
municipal en la mesura del possible.

- Debilitats de la cooperació municipal

• Existeix certa incapacitat de transmetre, arribar i/o comunicar els valors de la
cooperació al comú de la ciutadania.

• Les entitats es senten isolades com a sector. Aquestes expressen un sentiment
de poca capacitat de projecció i de sintonia amb el conjunt de la ciutadania i
manifesten la voluntat de trobar canals i sinergies de complementarietat amb la
resta de teixit associatiu de la ciutat, també a través de o amb el suport dels
espais municipals.

• Compromís  decreixent,  constatat  per  una  caiguda  del  volum del  voluntariat
treballant en el marc de les entitats de cooperació.

• Fragmentació dels esforços. Es percep una certa dificultat en la coordinació i en
potenciar sinergies entre els actors de cooperació: (1) a nivell  sud, es a dir,
entre les entitats que treballen en temàtiques similars o en els mateixos països i
àrees geogràfiques i que rarament comparteixen experiències i/o planificacions
en el marc d’espais comuns de coordinació ; (2) a nivell local en el marc de les
accions  d’EpD i  de  devolució  a  la  ciutadania  de  la  tasca  realitzada  per  les
entitats i demés actors.

• Manca d’espais i de cultura comunicativa, el que es tradueix en una escassa
presència en els mitjans de comunicació locals, a les xarxes socials, etc.

- Amenaces de la cooperació municipal

• Els mitjans de comunicació marquen l'agenda de la cooperació i  sobretot de
l’acció humanitària, amb el que es fa difícil treballar i sobretot comunicar sobre
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problemàtiques de llarga durada en els països amb presència de les entitats
vilanovines. La ressonància mediàtica de la crisi de refugiats, que fa inaudibles
d’altres reflexions vinculades als països amb els quals es col·labora, n’és un
exemple.
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CONCLUSIONS

• La cooperació municipal de Vilanova i la Geltrú, centrada en la promoció dels
Drets Humans i la Cultura de Pau, és el fruit d’una llarga trajectòria, que ha
permès  consolidar un model propi de cooperació, basat en polítiques de
suport  i  complementarietat  amb  la  ciutadania  organitzada  i
mobilitzada.  Aquest  model  compta  amb una valoració  positiva  de  consens
entre els diversos actors vinculats amb les accions de cooperació i solidaritat a
nivell del municipi.

• El municipi ha mostrat el seu compromís amb les accions de cooperació i
solidaritat en  Pla  d’Acció  Municipal  prioritzant  arribar  a  l’1% d’ingressos
propis municipals l’any 2019.

• Triplicar  els  recursos  necessitarà  d’un  replantejament  de  les
modalitats  de cooperació recolzades pel  municipi,  redefinint  prioritats,
instruments,  criteris  d’atribució dels ajuts i  requisits mínims dels projectes a
recolzar,  així  com  revisar  l'adequació  del  format  de  les  convocatòries  de
projectes actuals o la necessitat d’introduir-ne de noves. L’elaboració d’un pla
director de cooperació i solidaritat es un primer pas en aquesta direcció.

• Un replantejament de la cooperació municipal no es podrà dur a terme sense
una amplia participació de les entitats i  altres actors actius en l'àmbit de la
cooperació i solidaritat. Existeix un consens elevat en subratllar que els espais
de governança de la cooperació municipal, especialment el consell de
cooperació, no respon actualment a les necessitats del sector a nivell
d'organització,  coordinació,  agilitat,  continuïtat  o  representativitat.  Repensar
aquests espais és un element prioritari,  especialment en un medi com el de
Vilanova, on  les entitats constitueixen un gran valor. Qualsevol replantejament
caldrà abordar-lo des d’aquests nous espais de governança.

• L’obertura del sector a nous actors (universitats, escoles, empreses publiques,
teixit  productiu local,  col·lectius específics,  etc.)  és un element important no
només per tal de millorar la qualitat de les accions dutes a terme, sinó sobretot
per incrementar l’impacte pedagògic de les accions de cooperació i solidaritat
sobre el conjunt de la ciutadania i incrementar la base social del teixit d’entitats
de solidaritat. Amb aquesta finalitat es clau garantir i fomentar l’accés puntual
i/o  permanent  d’aquests  actors  als  espais  de  governança  de  la  cooperació
municipal i incentivar una comunicació i projecció adequada del que s’està fent
cap a la ciutadania. Això només es possible a través d’un esforç comunicatiu
que aprofiti  tot el  potencial  dels canals dels quals disposa el  municipi  i  que
busqui  també  nous  espais  i  presència  en  canals  de  comunicació  externs  a
l’àmbit estrictament municipal.
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ZIRI.es

1- Introducció (Juan Luis – 
regidoria de cooperació)
L’ajuntament ha entomat un 
procés d’el·laboració d’un pla 
director de les accions de 
solidaritat i coooperació per al 
municipi de Vilanova i la Geltrú 
en vistes a millorar-ne la qüalitat 
i recolzar les entitats.

Procés d’el·laboració del 
Pla Director de Cooperació per al Desenvolupament i Solidaritat 

de Vilanova i la Geltrú
1ª Reunió amb les entitats de cooperació 02/11/2016

2- Presentació pla director (Miquel 
Carrillo – Ziri.es)
A Vilanova el lideratge l'han de portar les 
entitats. La funció de l'ajuntament es recolzar 
les iniciatives ciutadanes. El pla director de 
cooperació s’el·laborarà en estreta concertació 
amb les entitats. Es realitzarà una sequència 
de tallers amb elles per a desgranar-ne els 
punts.

DEBILITATS
- Incapacitat de 
transmetre/arribar/comunicar els 
valors al comú de la ciutadania
- Entitats isolades com a sector
- Compromis in decreixendo
-Manca de cooperació entre 
entitats
- Poca cultura i espais de 
comunicació

AMENACES
Els mitjans marquen l'agenda 
(actualment solidaritat = refugiats)

FORTALESES
- Nombre de persones i entitats raonable? Hi ha voluntariat 
molt compromès, però poca gent i sempre els mateixos
- Moltes associacions diferents en molts àmbits
- Formació del nucli de voluntariat implicat en cooperació
- Suport politic des de l'ajuntament

OPORTUNITATS
- Possibilitat de definir cap a on anem
- Xarca d'escoles i ampes. Bona disposició però no implicades 
100% o en tot cas tot el que es podria
- Compromís d'arribar a l'1% del pressupost de fons propis
- Sensibilitat institucional en temes de clausules ètiques i 
socials
- Reconstruir espais propis de governança

3- Valoració de la cooperació a Vilanova i la Geltrú per les entitats



ZIRI.es

2-Principis rectors de la cooperació de 
Vilanova i la Geltrú segons les entitats

- La cooperació ha de ser transversal i 
coherent
- Principis clars i definits per evitar 
ambiguitats, disquisicions, i futurs malentesos 
etc.
- Intentarà sumar l'esforç de tothom
- Sostenibilitat en totes les seves dimensions
- No discriminadora i proactiva per l'equitat 
- Acció colectiva
- Ecologia? Economia alternativa? en la 
mesura del possible.
- Promovent el treball conjunt entre els actors
- Planificada i estructurada
- Participativa
- Orientada a DDHH

Procés d’el·laboració del 
Pla Director de Cooperació per al Desenvolupament i Solidaritat 

de Vilanova i la Geltrú
2ª Reunió amb les entitats de cooperació 15/11/2016

1-Presentació dels punts de l'índex pla director de 
cooperació
El pla disposarà dels següents apartats: 
1-Matriu de la planificació (objectius, resultats, activitats 
estratègiques, indicadors, fonts de verificació, hipòtesis)
2-Criteris i visió de la cooperació i l'educació per al 
desenvolupament al municipi.
3-Instruments i funcionament (cooperació delegada, directa, 
programes d'EPD, voluntariat, etc.)
4-Països o zones geogràfiques de 
treball.
5-Individus i col·lectius meta.
6-Aliances de treball i actors.
7-Recursos associats, humans i 
materials, propis i associats.
8-Cronograma.
Els tractarem en una sequència de 
tallers:
15 novembre 17h30, 29 novembre 
17h30, 13 desembre 17h00



ZIRI.es

Procés d’el·laboració del 
Pla Director de Cooperació per al Desenvolupament i Solidaritat 

de Vilanova i la Geltrú
3ª Reunió amb les entitats de cooperació 29/11/2016

1- Objectius de la cooperació a vilanova
El grup de treball proposa objectius centrats en els 
següents elements per al Pla Director de Cooperació de 
la ciutat:

Objectiu General
Promoure el desenvolupament humà per erradicar les 
desigualtats i aconseguir la justicia global.

Objectius Específics
*Enfortir els lligams i el coneixement mutu entre la 
ciutadania i les entitats.
*Salut, educació, economia social i sostenible, ocupació
*Millora de les condicions de vida
*Empoderament de les dones
*Foment de la participació comunitaria, enfortiment del 
teixit social,
*Formar una ciutadania critica
*Innovació i millora de la cooperació de vilanova

Objectius Transversals
*treballar pel conjunt de DDHH (especialment DESC) tant 
pel que fa al respecte/reconeixement dels mateixos com 
a la seva consolidació efectiva
*promoure la sostenibilitat en les seves quatre 
dimensions (econòmica, social, ambiental i cultural)

2- Instruments i recursos
El grup de treball constata que, actualment, la ciutat 
treballa a través dels següents instruments/accions de 
cooperació:

- Convocatoria de projectes de cooperació per a entitats
- Projecte Reacciona, Fira d’entitats,  Jornades de Drets Humans, Sida, etc..
- Activitats de sensibilització organitzades per les entitats
- Suport econòmic a projectes d’emergències (a través del Fons Català de Cooperació i puntualment a través 
d'entitats).
El volum de recursos es distribueix, de manera orientativa:  60% projectes de cooperació subvencionats 
(convocatòria),  20% a projectes propis, 15% Sensibilització, 5% Emergencies

El grup de treball proposa:
- Distribució de recursos següent: 65% projectes cop, 20% EpD, 5% emergències, 10% cooperació directa.
- Incloure un instrument de crèdit recolzat per l'ajuntament en cas de retards en el cobrament de les subvencions, 
ja que condiciona negativament els projectes
- Elaboració d’un Pla Anual d’accions d’EpD en concertació amb les entitats que incrementi l’impacte i la visibilitat
- Estudiar la possibilitat de signar convenis plurianuals que donin continuitat a les linies de projectes consolidades
- Reforçar la comunicació a la ciutadania, posant a disposició dels actors de cooperació els mitjans dels que 
disposa l’ajuntament en materia de comunicació
- Fomentar les accions concertades entre entitats
- Reforçar l’equip humà de l’ajuntament en l’àmbit de la cooperació



.

ZIRI.es

Procés d’el·laboració del 
Pla Director de Cooperació per al Desenvolupament i Solidaritat 

de Vilanova i la Geltrú
4ª Reunió amb les entitats de cooperació 13/12/2016

1- Actors i Aliances
El grup de treball conclou que els actors vinculats a la cooperació de ciutat a Vilanova i la Geltrú són els 
següents: 

Contraparts: Bisbat, Esglèsia, Sindicats, ONG, Administració, Empreses privades i economia social 
(cooperatives, etc..), Universitats, Hospitals, Escoles.
Actors a Vilanova: ONG/entitats, Sindicats, Universitat(Ha col·laborat a nivell d’institució en casos 
puntuals en el passat), Església.
Altres actors: Fons Català de Cooperació (emergències), Diputació de Barcelona (EpD, Pla Director).
Possibles nous actors : UPC, empreses d'economia social, casal de dones, AMPAS 

Paralelament es subratlla la possibilitat d’emprendre des de l’ajuntament amb les entitats iniciatives de 
recaptació i/o suport financer en l’àmbit de la RSC des d’empreses vilanovines 
Respecte a la Cooperació Directa Municipal,  no es una prioritat politica de l'administració actual de  
l'ajuntament. L'expertesa de l'ajuntament en la provisió de serveis públics es un punt important que es pot 
aprofitar en la millora dels serveis bàsics de les poblacions beneficiaries dels ajuts de la cooperació. Tot i 
així això es duria a terme sempre amb el lideratge de les entitats. 
2- Governança
El grup de treball conclou  que el consell de cooperació es un espai molt rigid amb un reglament que 
estructura sobremanera el debat i les sessions i que en dificulta la continuitat i el dinamisme.
Es proposa dissoldre el consell de cooperació i obrir nous espais de coordinació i governança. Aquests nous 
espais haurien de respondre a les característiques següents:

(1) Oberts i accessibles. (2) Convocats quan calgui però amb un minim d'una trobada cada tres mesos. (3) 
Amb un paper rellevant de la iniciativa de les entitats en el seu funcionament, ordre del dia i 
dinamització. (4) Centrats en els continguts. (5) L'ajuntament s'ocupa de la secretaria tecnica d'aquest 
espai. (5) En el marc d’aquest espai es fa el seguiment de la coherencia de politiques interna de 
l'ajuntament.

3- Continuitat del procés 
El procés d’elaboració del nou pla director continuarà durant el pròxim trimestre amb:
- Presentació del document de diagnòstic de la cooperació a Vilanova i la Geltrú
- Elaboració i presentació a les entitats per a discussió d’un esboç de document de Pla Director
- Presentació a l’Aj. De Vilanova i la Geltrú d’una proposta de nou Pla Director de Cooperació



ANNEX II – RESULTATS ENQUESTA DEPARTAMENTS MUNICIPALS

1. PRESENTACIÓ

L’Ajuntament de Vilanova i  la Geltrú està elaborant un Pla Director  de Cooperació al
Desenvolupament  amb  la  voluntat  de  dotar-se  d’un  nou  model  de  cooperació  més
coherent amb la realitat actual del món i de Vilanova i la Geltrú i que marqui les pautes i
els  criteris  perquè  l’Ajuntament  esdevingui  un  actor  actiu  de  cooperació  al
desenvolupament.  L’objectiu  és  elaborar  un  pla  de  ciutat  i  per  tant,  es  pretén  la
participació  dels  diferents  actors  del  municipi  (no  només  ONGD’s)  i  de  la  resta  de
departaments del Consistori en el procés d’elaboració.

En aquests sentit, per un costat, convé treballar amb les ONGD’s del municipi i involucrar
a altres actors que treballin en la transformació del model actual de desenvolupament i
en l’educació en valors o siguin susceptibles de formar part integral d’una política de
banda amplia que aglutini el sentir solidari i transformador de VNG. Per altra part, cal
construir una política de ciutat que desbordi el caràcter sectorial que fins ara ha tingut la
cooperació a través de l’impuls d’una dinàmica més transversal i integral que aporti una
major coherència i articulació entre el conjunt de polítiques, programes i mesures que
porta a terme l’Ajuntament.

En aquests moments d’elaboració del Pla, encara no s’ha fet el treball específic amb les
ONGD’s i altres actors territorials sobre l’actual política de cooperació i cap a on es vol
anar. En canvi, s’ha iniciat el treball de consulta a la resta de departaments per calibrar si
hi  ha  disponibilitat,  si  es  possible  recollir  la  seva experiència  i  quines  són  les  bases
actuals  per  tal  que  l’Ajuntament  pugui  esdevenir  un  actor  propi  de  la  cooperació  al
municipi.  En  concret,  s’ha  plantejat  un  treball  conjunt  entre  àrees  amb  l’objectiu
d’involucrar als departaments i serveis en accions concretes de cooperació, solidaritat i
sensibilització, perquè aportin també els seus coneixements, la seva experiència, la seva
expertesa i els seus contactes. Alhora, també es pretén generar un treball transversal
que  ajudi  a  la  resta  de  departaments  del  Consistori  a  establir  relacions  amb actors
exteriors que els hi puguin aportar coneixements i aprenentatges per fer front a reptes
comuns.

2. CAP A UNA COOPERACIÓ INTERNACIONAL TRANSVERSAL

Amb l’objectiu d’avançar en una major transversalitat, el dia 27 de juny es va fer una
reunió amb els diferents departaments de l’Ajuntament on es va presentar el procés i els
objectius previstos i es va obrir un debat sobre la idea d’avançar cap al nou model de
cooperació proposat. A la reunió hi van assistir 21 persones representants de diferents
regidories i serveis. Davant de la predisposició de varis departaments, es va acordar fer
una  consulta  específica  als  diferents  departaments  i  serveis  amb  l’objectiu  de  (1)
conèixer l’experiència i les pràctiques dels diferents departaments i serveis en matèria
d’acció  internacional  (2)  identificar  les  experiències  reeixides  de  cada  serveis
susceptibles de ser difoses i promogudes a l’exterior i els temes a l’entorn dels quals
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voldrien  rebre  cooperació  internacional  i  amb quins  actors  (3)  conèixer  l’interès  dels
departaments en la realització d’activitats internacionals.

A banda d’aquestes tres objectius, en el darrer apartat del qüestionari es va demanar que
els diferents departaments identifiquessin els actors territorials amb els quals actualment
treballen  o  mantenen  contactes,  per  avançar  en  la  construcció  del  mapa  d’actors  a
involucrar en el procés d’elaboració del Pla Director.

De  les  sis  àrees  de  l’Ajuntament,  cal  destacar  que  no  ha  contestat  la  consulta  cap
departament de l’àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda ni la de Nova Governança
i Comunicació. El primer cas és habitual doncs és una àrea centrada de manera molt
específica en la gestió administrativa del  consistori.  En canvi,  en el  segon cas caldrà
realitzar posteriorment un treball més específic donat que es tracta precisament de l’àrea
on s’ubica cooperació al desenvolupament i agermanaments.

En concret, la graella-consulta va ser contestada per 7 departaments o serveis:

Per  altra  part,  és  important  destacar  que  el  procés  d’elaboració  del  Pla  Director  de
Cooperació al Desenvolupament coincideix amb la voluntat per part de l’Entitat Pública
Empresarial Local (E.P.E.L) Neàpolis (la qual depèn de la regidoria d’innovació de l’àrea de
promoció econòmica i innovació) d’iniciar un procés per l’elaboració d’un Pla de Projecció
Internacional. A tal efecte, Neàpolis ha rebut una subvenció de la Direcció de Relacions
Internacionals  de  la  Diputació  de  Barcelona.  En  aquest  sentit,  es  considera  molt
important  i  rellevant  pel  procés,  unificar  ambos  plans  de  manera  que  l’estratègia
d’internacionalització contempli i abasti totes les accions de projecció de la ciutat, inclòs
l’eix de cooperació al desenvolupament. Tot i que encara no s’ha iniciat l’elaboració del
Pla  de  Projecció  Internacional  ni  definit  el  grau  d’articulació  entre  els  dos  processos,
l’equip assessor extern ha comptat amb la informació sobre internacionalització que li ha
facilitat Neàpolis i per tant, no ha calgut que omplissin la graella perquè l’anàlisi dels
resultats  d’aquesta,  inclou  també  la  informació  aportada  per  Neàpolis  (regidoria
d’innovació).
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3.  ANÀLISIS  DE  LA  INFORMACIÓ  APORTADA  PELS
DEPARTAMENTS

3.1 EXPERIÈNCIA PASSADA DELS DEPARTAMENTS EN MATÈRIA DE
RELACIONS INTERNACIONALS

Respecte aquesta primera pregunta, la qual abordava específicament la participació en
projectes europeus, xarxes de ciutats, activitats en el marc de la política de cooperació,
actuacions  pròpies  en  matèria  de  cooperació  i  altres  actuacions  d’acció  exterior,  es
detecten els següents aspectes:

1. Més de la meitat  dels departaments (5 de 8) manifesten alguna experiència
prèvia  en  acció  internacional.  Els  tres  que  no  compten  amb  pràctiques  en  la
matèria  són  VNG  Inclusió,  Secretaria  General  i  Manteniment  i  Mobilitat.  El
departament de Joventut i Neàpolis són els que més actuacions internacionals han
identificat.

2.  La  participació  en  projectes  europeus  és  poc  habitual  al  Consistori,  només
Joventut i Neàpolis indiquen la seva participació. En el cas de Joventut, es tracta
dels  Programes  Garantia  Juvenil  i  Erasmus.  Per  part  de  Neàpolis,  si  bé  la
participació en projectes europeus és bastant  recent  (la  construcció de l’edifici
Neàpolis va comptar amb el co-finançament d’un FEDER 2007-2013) , durant els
darrers  recents  ha  agafat  embranzida  i  aquest  any  s’ha  presentat  un  URBAN
(eficiència energètica i serveis socials) a la convocatòria FEDER a Estratègies de
Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) conjuntament amb Vilafranca
del Penedès, Igualada, Manresa, Granollers i Mataró –pendent de resolució-. A més,
actualment es prepara la sol·licitud de dos projectes de fons europeus FEDER, un a
Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial i un altre a l’Eix 6. Són dos
projectes  de  ciutat,  un  a  nivell  comarcal  i  l’altre  a  nivell  municipal.  Aquesta
dinàmica  reflexa  la  voluntat  dels  responsables  d’innovació  i  en  concret  de
Neàpolis,  d’obrir Vilanova al  món i  millorar la capacitat  d’atraure oportunitats i
inversions al territori, així com d’assolir una major integració a nivell regional, tal i
com ho demostra el consorci creat per presentar aquest darrer any el EDUSI.

3. Pel què fa la participació en xarxes de municipis, només Medi Ambient i Neàpolis
declaren formar part d’aquestes. En el primer cas, Medi Ambient forma part del
Pacte  d’alcaldes  i  alcaldesses  per  l'energia,  la  seva  finalitat  és  impulsar  els
objectius de la Comissió Europea en matèria d'estalvi energètic i foment de les
energies renovables establerts per al 2020 i de la xarxa de pobles i ciutats cap a la
Sostenibilitat. Per la seva part, Neàpolis forma part del projecte Creamed (projecte
euroregional entre vivers d’empreses de Pirineus Mediterrània) a partir del qual, ha
passat  a  formar  part  de  la  Plataforma  Crealink  per  la  incubació  i  la
internacionalització de les empreses de la regió. Per altra part, forma part de City
Protocol Society i European Network of Livings Labs.

4.  En quant a accions de cooperació i/o sensibilització,  només Joventut declara
haver participat en activitats en el  marc de la política de cooperació, tot i  que
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també  ha  portat  a  terme  activitats  pròpies  en  aquest  àmbit  centrades  en
intercanvis escolars i/o juvenils amb les ciutats agermanades de VNG (Mérignac i
Matanzas).  L’altre departament que considera que ha dut a terme activitats de
cooperació, tot i que sense coordinació amb cooperació és Medi Ambient, a través
dels projectes: Sumem Energies, Horts Socials i Horts Comunitaris. És interessant
la resposta de Medi Ambient ja que posa de manifest que l’acció en accions de
transformació  al  territori,  també  les  considera  actuacions  de  cooperació  i/o
sensibilització.

5. En canvi, 3 departaments declaren experiència en actuacions d’acció exterior:
Joventut, Promoció Econòmica i Neàpolis. En el primer cas, es tracta d’actuacions
per  enfortir  els  joves de VNG a través de camps de treball  i  de divulgació de
programes d’estada a l’estranger. El cas de Promoció Econòmica són actuacions
adreçades  al  posicionament  internacional  de  la  ciutat  o  màrqueting  de  ciutat.
Finament, el departament que més accions ha desenvolupat de nou és Neàpolis,
qui ha participat en actuacions per generar contactes internacionals per la millora
de la política d’indústria i innovació i les orientades a definir un Pla de Projecció
Internacional.

6. Com a conclusions d’aquest primer apartat, es desprèn que tot i  que alguns
departaments  tenen  experiència  prèvia,  les  accions  són  bastant  aïllades  i
sectorials, sense una articulació estructurada en el marc de la institució. En aquest
sentit, és curiós el fet que la regidoria de promoció econòmica, de la qual forma
part Neapòlis, no fa esment de les actuacions que porta a terme l’Entitat Pública
Empresarial Local. I  per tant,  mostra una escassa coordinació dins de l’àrea de
promoció  econòmica,  ocupació  i  innovació  en  termes  de  internacionalització.
Finalment convé destacar la manca de coneixement, divulgació i treball conjunt
entre Cooperació al Desenvolupament i Neapòlis, qui des de fa un temps, porta a
terme una activitat internacional destacada sobretot en la recerca d’oportunitats
exteriors  en l’àmbit  tecnològic.  A més de tenir  la major experiència en termes
d’internacionalització  de  tots  els  departaments  que  han  respost  la  consulta,
actualment Neàpolis es proposa la realització d’un pla de projecció internacional.
Per  tant,  caldrà veure com es pot establir  un major  diàleg i  apropament entre
ambdós departaments.

7.  A  nivell  general,  es  podria  dir  que  VNG  presenta  actualment  un  dèficit  de
coordinació  en  termes  d’actuacions  d’internacionalització  i  per  tant,  un
desaprofitament dels projectes europeus,  participació en xarxes i  altres accions
dutes a terme en l’àmbit internacional. Aquest fet, posa de manifest la necessita
d’articular l’acció internacional i la cooperació del municipi de manera conjunta per
tal potenciar les accions que actualment es porten a terme de manera sectorial i
amb poca divulgació interna.
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3.2  ACTUACIONS  PRÒPIES  DESTACABLES  PER  SER  DIFOSES  O
COMPARTIDES AMB L’EXTERIOR I TEMES A L’ENTORN DELS QUALS
VOLDRIEN ESTABLIR COL.LABORACIONS EXTERNES.

Respecte aquest tema convé destacar:

1.  A  excepció  de  Mobilitat,  tots  els  departaments  identifiquen  almenys  una
experiència  que  consideren  exitosa  i  que  voldrien  donar  a  conèixer  a  l’àmbit
internacional. Per tant, cada departament és conscient dels seus punts forts i es
tracta, sens dubte, de pràctiques molt interessants com: projecte Sumem Energies,
Horts Urbans (consum responsable), sobre canvi  climàtic,  el  model d’oci juvenil
autogestionat,  el  projecte  art  mural  urbà,  la  contractació  pública  sota  criteris
d’RSC, mapes de vulnerabilitat i risc social, estratègia d’activitat econòmica i la
web de turisme. Cal destacar que Alcaldia considera com a punt fort a compartir
en l’àmbit internacional les actuacions sobre turisme.

2. Disposem per tant, d’un primer mapa d’oferta potencial dels departaments que
han identificat les seves fortaleses. Això posa de manifest la seva predisposició a
intercanviar  experiències,  tot  i  que  cal  remarcar,  que  tret  del  turisme  que  és
quelcom destacable per Alcaldia i Promoció Econòmica, no apareix clarament cap
tema transversal comú a més d’un actor.

3. Tots els departaments defineixen amb bastanta precisió els temes a l’entorn dels
quals desitjarien rebre cooperació internacional  i  en aquest sentit,  són capaços
d’identificar-ne almenys dos o tres. És interessant que en varis casos, es tracta
dels mateixos temes a l’entorn dels quals consideren que porten a terme bones
pràctiques. Per exemple, estalvi energètic i canvi climàtic, agricultura ecològica,
intercanvis  juvenils,  polítiques  de  responsabilitat  social  corporativa  en  temes
d’administració  pública,  observatoris  sobre  exclusió  social,  plans  estratègics
d’activitat econòmica i la web de turisme. Altres temes que sigut mencionats són
el  model  de  gestió  patrimonial  per  part  de  secretaria  general,  actuacions  de
mobilitat,  ordenació,  manteniment  i  neteja  de  la  ciutat  per  part  de  Mobilitat  i
d’innovació tecnològica i creativitat i desenvolupament urbà sostenible integrat i
eficiència energètica.

4.  També disposem d’un primer  mapa orientatiu  de  les  temàtiques  d’interès  a
enfortir per part dels diferents departaments mitjançant actuacions de cooperació
internacional. Amb tot, l’únic tema que és compartit per més d’un departament és
l’estalvi energètic i el desenvolupament sostenible.

5. Tots els departaments són capaços d’identificar vàries zones geogràfiques amb
qui voldrien establir relacions. A banda de la Secretaria General que fa referència a
l’àmbit  regional  (Garraf,  Penedès  i  AMB)  la  resta  de departaments  identifiquen
regions  estrangeres:  europeus,  mediterranis,  americans  (Amèrica  del  Nord,
Amèrica del Sud, zona Andina i Centre Amèrica) i una asiàtica (Malàisia). Alguns
departaments  fins  i  tot  identifiquen  específicament  alguns  països:  Guatemala,
Bolívia, Equador, Egipte, Marroc, Anglaterra, Escòcia, Irlanda, Canadà o Malàisia. A
nivell  general,  podríem dir  que  l’interès  parteix  des  de  la  pròpia  comarca,  es
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desplaça cap altres municipis catalans fins a Europa i la resta del món. La regió
Mediterrània i  Europa són les  dues zones que desperten més interès entre  els
departaments.

3.3 VALORACIÓ DELS AVANTATGES I DIFICULTATS PER DUR A TERME
UNA PROJECCIÓ EXTERIOR DELS DEPARTAMENTS

Pel que fa a referencia a la motivació, l0interès i els possibles obstacles que els diferents
departaments valoren respecte a la projecció internacional, convé posar de manifest:

1.  Es  molt  interessant  comprovar  que  tots  els  departaments  identifiquen
avantatges  pels  seus  departaments  respecte  a  la  projecció  internacional:
intercanvi  d’experiències  i  de  coneixements,  establir  projectes  comuns,
aprenentatge mutu,  millora de les politiques locals,  representació institucional  i
visibilitat de la ciutat. És rellevant el cas de mobilitat, que expressa de manera
molt clara i precisa els avantatges de rebre cooperació internacional per «prendre
com  exemple  el  model  d’altres  ciutats  per  emmirallar-nos  i  aprendre  d’altres
maneres de fer que millorin els serveis que presta l’Ajuntament». Aquesta visió
mostra  una  clara  concepció  de  la  cooperació  de  caràcter  horitzontal  i
d’aprenentatge mutu.

2.  Convé destacar  el  cas de Neàpolis,  qui  porta una intensa activitat  en acció
exterior  des  dels  darrers  anys  i  identifica  els  avantatges  en  la  capacitat
d’oportunitats i d’inversions, captació de fons, preparar la ciutat davant dels reptes
de futur, optimitzar esforços per la promoció de la ciutat, exercir la capitalitat de la
comarca del garraf. En aquest cas, Neàpolis té  molt clar els motius per exercir una
projecció  internacional,  els  quals  han  portat  a  sol·licitar  una  subvenció  de  la
Diputació de Barcelona per l’elaboració d’una estratègia internacional a nivell de
ciutat i no només del seu departament. Per tant, es torna a posar de manifest la
necessitat  de treballar de manera articulada aquest Pla Director amb el Pla de
Projecció Internacional de Neàpolis ja que es presenta una oportunitat inmillorable
per articular conjuntament l’acció exterior i la cooperació de Vilanova.

3. La identificació d’aquests avantatges o motius expressats per l’acció exterior
mostren una primera aproximació de possibles modalitats de cooperació i posen de
manifest  la  bona  valoració  per  avançar  cap  a  una  cooperació  recíproca  i
horitzontal.

4.  En  contraposició,  els  inconvenients  que  mencionen  tots  els  departaments
(menys Neàpolis) es centren en els obstacles interns per manca de mitjans de cada
departament  (falta  de  recursos  humans,  pressupostaris,  de  temps)  i  dificultats
derivades de la falta d’experiència en el sector (diferents realitats, qüestionament
sobre capacitat de transferir coneixements o adaptar a VNG els apresos, dificultat
de conèixer i aproximar-se als fòrums adients, etc...)

5. En conclusió, podem afirmar que els diferents departaments veuen avantatges
clares en l’acció exterior, les quals són diverses i complementàries i els obstacles
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que identifiquen tenen a veure amb manca de mitjans o d’experiència prèvia. Per
tant, es considera que hi ha interès per avançar cap a una cooperació del conjunt
del  municipi  que  involucri  als  diferents  departaments  i  sembla  que  hi  ha
receptivitat  per  avançar  cap  a  una  visió  de  la  cooperació  més  horitzontal  i
recíproca.  Davant  la  manca  d’experiència,  el  fet  que  Cooperació  sigui  el
departament amb més expertesa, obre un camp de treball per valorar el paper que
pot jugar Cooperació en aquest sentit.

3.4  ACTORS  AMB  ELS  QUALS  TREBALLEN  ELS  DIFERENTS
DEPARTAMENTS

Respecte els actors més importants amb els que treballen els diferents departaments en
el seu sector, es destaca:

1. Tots els departaments posen de relleu actors locals amb els que col.laboren i
actors  supra-municipals  amb  els  que  porten  a  terme  polítiques  o  programes
conjuntament.

2. Entre els actors locals, és rellevant mostrar aquells amb els quals hi treballa més
d’un  departament.  Entre  aquests  destaca:  Estació  Nàutica,  Vilanova  Turisme,
EPSVG  (UPC),  Cambra  de  Comerç,  Col·legi  d’Enginyers,  Viu  Comerç  i  Gremi
d’Hosteleria i Restauració del Garraf.

3. Per altra part,  convé subratllar que la majoria dels departaments col·laboren
amb altres  municipis  catalans i  amb entitats  supra-municipals  com l’Associació
d’empresaris  del  Garraf  (ADEPG),  la  Mancomunitat  del  Penedès,  Node  Garraf,
Consell  Comarcal  del  Garraf,  Museu del  Ferrocarril  de Catalunya,  Consorci  dels
Colls i Miralpeix Costa del Garraf, Federació de Fires de Catalunya, Diputació de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

4.  Per  tant,  disposem  d’un  primer  mapa  aproximatiu  d’actors  locals  i
supramunicipals susceptibles d’implicar i mobilitzar per actuacions de cooperació
internacional de Vilanova i la Geltrú.

4. CONCLUSIONS: PASSOS A SEGUIR CAP AL PLA DIRECTOR
DE COOPERACIÓ

4.1 VISIÓ GENERAL

A partir de la consulta realitzada es posa de manifest una certa experiència del Consistori
en l’àmbit internacional però sense articulació i coordinació entre les diferents pràctiques.
Es  tracta  d’actuacions  aïllades  i  sense  connexió  amb  la  política  de  cooperació  de
l’Ajuntament. Els resultats fan pensar que l’Ajuntament veu la cooperació com quelcom
diferent  a  la  projecció  internacional  i  per  tant,  cal  avançar  en  la  reflexió  sobre  què
significa cooperació i quin model de desenvolupament té sentit apostar des de Vilanova i
la Geltrú actualment.
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Per altra part, cal destacar les avantatges que els diferents departaments visualitzen a
l’hora de plantejar-se una major internacionalització, els quals responen a una mirada de
cooperació descentralitzada més horitzontal i de benefici mutu entre territoris. 

Segons les respostes, la internacionalització aporta una millora de les polítiques locals i
una  oportunitat  per  fer  front  als  reptes  comuns  (canvi  climàtic,  bon  govern,
globalització...).

Per  tant,  sembla que hi  ha les  bases per  treballar  conjuntament cap a un model  de
cooperació més horitzontal i més coherent amb la realitat actual i per tant, en el curs
d’elaboració del  Pla Director de Cooperació,  caldria  aprofundir  en la reflexió conjunta
sobre el sentit actual de la cooperació internacional.

4.2. TREBALL TRANSVERSAL

Es  percep  una  bona  predisposició  i  interès  per  part  dels  diferents  departaments  en
avançar cap a una política de cooperació més transversal. Tots els departaments han
identificat  bones  pràctiques  per  compartir  i  tenen  bastant  clar  quins  temes  seria
productiu rebre cooperació internacional. Amb tot, les capacitats i necessitats de cada
departament  són  diferents  i  a  dia  d’avui  no  es  percep  de  manera  clara  un  tema
susceptible  d’articular  la  cooperació  del  conjunt  de  departaments.  Per  tant,  un  dels
passos  a  seguir  serà  el  treball  de definició  dels  objectius o temàtiques  prioritàries  a
l’entorn de les quals articular el pla.

Les  dificultats  i/o  obstacles  que  s’identifiquen  per  dur  a  terme  una  cooperació  més
transversal  tenen  a  veure  sobretot  amb  manca  de  mitjans  interns  i  amb  falta
d’experiència en l’àmbit internacional. En aquest sentit, Cooperació és el departament
amb més expertesa a l’Ajuntament en l’àmbit internacional i recentment Neàpolis també
ha avançat en la recerca de projectes europeus. Per tant, ens trobem amb dos actors que
poden  donar  resposta  a  la  manca  d’experiència  expressada  com  a  dificultat  i  en
conseqüència, aquest hauria de ser un dels temes a treballar amb més profunditat al llarg
de l’elaboració del Pla Director de Cooperació.

El procés de construcció del  Pla de Cooperació haurà d’aprofundir  en les capacitats i
possibilitats de cada departament per precisar el tipus de cooperació que necessiten i
plantejar  conjuntament  les  modalitats,  temàtiques  i  socis  més  adients  per  cada
departament.

Finalment, convé subratllar la necessitat d’articular el Pla de Projecció Internacional que
es proposa dur  a terme Neàpolis  amb el  Pla  de Cooperació donat  que caldria  evitar
duplicitats,  confusions  i  malentesos  per  part  de  la  ciutadania  i  del  propi  consistori  i
aprofitar la magnifica oportunitat que representen els dos Plans per la internacionalització
del municipi i el sentir solidari i transformador de la població de Vilanova i la Geltrú.

4.3. ÀMBITS D’ACTUACIÓ I ACTORS A IMPLICAR I RECERCA DE SOCIS

La  consulta  ha  permès  disposar  d’una  primera  aproximació  respecte  a  temàtiques
susceptibles  de  ser  compartides,  temes  d’interès  per  part  de  cada  departament  i
possibles modalitats i  instruments de cooperació (intercanvis d’experiències, projectes
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comuns entre municipis, participació en fires, captació fons europeus...). Amb aquesta
primera línia de base, el procés del Pla Director haurà de treballar per identificar amb
precisió de manera conjunta la concreció d’àmbits d’actuació, modalitats i instruments
que marquin el full de ruta de la cooperació als pròxims anys a Vilanova i la Geltrú.

Així  mateix,  es  mostra  un  interès  i  experiència  per  part  de  varis  departaments  de
col·laboració amb altres municipis per projectes comuns o participació en xarxes i en la
consolidació del treball a nivell comarcal i amb actors supra-municipals. Per tant, durant
el curs d’elaboració del Pla, caldrà aprofundir en les relacions de Vilanova amb el seu
entorn més immediat i estudiar com aprofitar al màxim el fet de ser la capital de comarca
per tal d’avançar cap a una cooperació territorial que desbordi els límits estrictament
municipals.

En vistes dels actors territorials amb els quals treballen els diferents departaments, serà
important prendre’n contacte i treballar conjuntament perquè aquests també formin part
i es beneficiïn de la política de cooperació del Consistori.

Finalment i pel què fa a la necessitat de suport per a la recerca de socis internacionals,
l’elaboració del Pla haurà de permetre estudiar i concretar quins són els socis exteriors
més adients per prioritzar en la política de cooperació en funció de les necessitats actuals
i l’experiència acumulada dels diferents departaments i dels actors territorials.
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A) EXPERIÈNCIES INTERNACIONALS DEL SEU DEPARTAMENT O SERVEI EN ELS 5 ÚLTIMS
ANYS

MEDI AMBIENT JOVENTUT SECRETARIA
GENERAL 

VNG
INCLUSIÓ 

Projectes
Europeus

 Pacte d’Alcaldes  Programa Garantia Juvenil
 Erasmus  +  (difusió,  informació  i

assessorament)
 KA1 (mobilitat per estudis)
 KA2  (Servei  Voluntari  Europeu  i

Intercanvis Juvenils) 
Xarxes  de
Ciutats

 Xarxa  de  pobles  i  ciutats
cap a la Sostenibilitat 

Activitats  en
el  marc
política  de
cooperació 

 Promoció  i  prescripció  del  voluntariat
internacional  entre  el  col·lectiu  juvenil
com  a  eina  transformadora  de  la
societat i de desenvolupament personal
(en  col·laboració  amb  SCI,  COCAT,
Fundació Catalunya Voluntària i altres)

Accions
pròpies  de
cooperació  i/o
sensibilització 

 Projecte Sumem Energies
 Projecte Horts Socials
 Projecte Horts Comunitaris

 Jornades  juvenils  i/o  escolars  entre  les
ciutats  agermanades  (Mérignac  i
Matanzas)

 S’han realitzat tres trobades d’intercanvi
entre joves dels IES de VNG i Mérignac 

Altres  Assessoria de Mobilitat Internacional de
l’Oficina Jove Garraf 

 Divulgació del Programa “The job of my
life:  Formació Dual  a  Alemanya”,  suport
en  reclutament i  selecció  de joves per
formar part del programa.
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 Col·laboració  en  els  camps  de  treball
internacionals  organitzats  per  entitats  i
associacions  de  joves  de  la  ciutat  (en
col·laboració  amb  el  Servei  Civil
Internacional)



PROMOCIÓ ECONÒMICA I
PROJECCIÓ EXTERIOR

NEÀPOLIS ALCALDIA MANTENIME
NT,

MOBILITAT  
Projectes
Europeus

 FEDER 2007-2013 amb suport DIBA
per a la construcció edifici NEÀPOLIS

 H2020 AUGES! Presentat en el marc
del conveni amb ACCIÓ

 Europa  Creativa  (You  are  my type)
Presentat  en  el  marc  del  conveni
amb ACCIÓ

 Subvenció  de  la  DIBA  per
internacionalització  VNG:  dues
jornades  sobre  accés  a  projectes
europeus  (una  adreçada  a
administracions  públiques  i
empreses  i  l’altre  a  PIMES  i
emprenedors)

 URBAN  (eficiència  energètica  i
serveis  socials)  a  la  convocatòria
FEDER  a  Estratègies  de
Desenvolupament  Urbà  Sostenible
Integrat  (EDUSI).  Presentat  sense
resolució  en  consorci  amb:

 Participació  en  el
Manifest Europeu pel
Turisme  Nàutic
Sostenible.  Els
Ajuntaments
signants van adquirir
el  compromís
d’impulsar  un  model
de  creixement
innovador, sostenible
i  competitiu.
(Brusel.les,  abril
2014)
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Vilafranca  del  Penedès,  Igualada,
Manresa, Granollers i Mataró. 

Xarxes  de
Ciutats

 CGLU 
 Projecte  Creamed.  (Projecte

Euroregional,  xarxa  de  vivers
d’empreses  de  l’Euroregió  Pirineus
Mediterrània)

 Plataforma Crealink. Com a membre
de  Creamed,  VNG  forma  part
d’aquesta  xarxa  euroregional
Pirineus  Mediterrània  (Catalunya,
Balears, Landguedoc Rousillon, Midi
Pyrénées)  dels  vivers  i  empreses
allotjades a la regió per donar suport
a  la  incubació  i  a  la
internacionalització de les empreses 

 City Protocol Society
 European Network of Living Labs

 Viatge  d’estudi,
organitzat  per  la
Representació  de  la
Comissió  europea  i
l’Oficina  del
Parlament Europeu a
Barcelona. Treball  de
temes  per  als
Ajuntaments,  en
temes  com  la
dinamització  de
l’economia  local,  la
innovació,  la
immigració i el paper
de  les  ciutats  en  la
política regional de la
UE. (Brusel.les, gener
2013)

Activitats  en
el  marc
política  de
cooperació 
Accions
pròpies  de
cooperació  i/o
sensibilització 
Altres  Accions  de

“benchmarquing”  per
 Creació marca “Vilanova i  la Geltrú

porta al Mediterrani”
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al  posicionament  de
marca  de  ciutat:
Jornades  comparatives
de Vilanova i la Geltrú
amb  d’altres  ciutats
euromediterrànies amb
característiques
similars.  En  la  sessió
realitzada l’octubre  de
2015,  es  van  prendre
com a model: Viana do
Castelo  (Portugal),
Sète  (França)  i
Mèrignac
(França).L’objectiu  és
la  detecció  de  bones
pràctiques  en
l’aprofitament
d’oportunitats
econòmiques.

 Conveni  amb  ACCIÓ  per  crear
oportunitats internacionals

 Creació  TIC  Garraf  conjuntament
amb  ADEG  i  Col.legi  d’Enginyers
d’Informàtica de Catalunya 

 Assistència  des  del  2012  al  Mobile
World  Congress.  Fruit  d’aquests
contactes  amb  els  ministeri
d’indústria  i/o  innovació  d’Egipte  i
Malàisia  s’ha  arribat  a  la  redacció
d’un  Memomrandum  of
Understandings. 

 Subvenció per part de la DRI de la
DIBA  per  l’elaboració  del  Pla
d’Internacionalització  de  Vilanova  i
la Geltrú 
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B) ACTUACIONS DESTACABLES I PUNTS FORTS DEL SEU DEPARTAMENT/SERVEI 

MEDI AMBIENT JOVENTUT SECRETARIA
GENERAL

VNG
INCLUSIVA

PROMOCIÓ
ECONÒMICA

ALCALDIA MOBILITA
T

Projecte  Sumem
Energies
(combatre pobresa
energètica

Model  oci  juvenil
autogestionat:  La
coordinadora
d’entitats juvenils i
culturals  La  Sala:
cogestió de la Nau
del ferrocarril

Guia pràctica per a
la  inclusió  de
criteris  socials,
ambientals  i  ètics
en  la  contractació
pública  de
l’Ajuntament  (RSC
i Contractació)

Mapes  de
vulnerabilitat,
mapes
d’exclusió i risc
social  a  la
ciutat 

La  Estratègic
d’Activitat
Econòmica
(àmbit
posicionament
de  la  ciutat  i
d’interrelació) 

Actuacions  en
l’àmbit  del
turisme.  Turisme
sostenible,  noves
formes  de
turisme,  nova
generació
d’activitat
econòmica  al
voltant  del
turisme. 

Projecte  Horts
Comunitaris.
Producció  local  i
consum
responsable

Project  G:
Promoció  i
regulació  de  l’art
mural urbà

Codi  d’ètica  i  bon
govern (RSC)

Fira  de
novembre
(atracció
d’expositors  i
activitats
complementàri
es)

Projectes  sobre
canvi  climàtic  i
pesca.  Protecció
de  la  biodiversitat
marina 

Web de Turisme
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C) TEMES EN ELS QUALS DESITJARIA ESTABLIR COL.LABORACIONS AMB ALTRES MUNICIPIS

MEDI AMBIENT JOVENTUT SECRETARIA
GENERAL

VNG INCLUSIVA PROMOCIÓ
ECONÒMICA

MANTENIMENT,
MOBILITAT

Estalvi  energètic  i
canvi climàtic

Intercanvis
juvenils

Licitacions
conjuntes  amb
altres  municipis
(contractació 

Desenvolupament
d’observatoris
sobre  l’exclusió
social

Plans  estratègics
d’activitat
econòmica

Mobilitat  i
ordenació  de  la
ciutat 

Agricultura
ecològica

Treball  de
pràctiques 

Innovació  i
desplegament  de
polítiques  en  RSC
en  temes
d’administració
pública

Polítiques
d’inclusió social 

Captació
d’activitats  i
expositors de fires 

Manteniment de la
ciutat  i  mobiliari
urbà

Estudi  i  protecció
del medi marí 

Disseny  model
gestió  patrimonial
eficient,  aplicació
administració
electrònica  en
matèria  d’arxiu
electrònic  dels
expedients
patrimonials. 

Web turisme Neteja,  recollida
de  residus,  verd  i
enjardinament  de
la ciutat 

NEÀPOLIS
Innovació
tecnològica   i
creativitat
Smarts Cities 
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Desenvolupament
urbà  sostenible  i
integrat: eficiència
energètica   

D) ZONES GEOGRÀFIQUES O PAÏSOS AMB QUI ESTABLIR RELACIONS  

MEDI AMBIENT JOVENTUT SECRETARIA
GENERAL

VNG INCLUSIVA PROMOCIÓ
ECONÒMICA

MANTENIMENT,
MOBILITAT

 Guatemala
 Bolívia
 Equador
 Països  de  la

Mediterrània

 Marroc
 Anglaterra
 Escòcia
 Irlanda

 Vegueria  del
Penedès

 Àmbit europeu
 Garraf
 AMB

 Amèrica  del
Sud

 Canadà
 UE

 Zona  euro-
mediterrània

 Nord Àfrica
 Europa

 Ciutats  nord
d’Europa

NEÀPOLIS
 Egipte
 Malàisia
 Euroregió Pirineus Mediterrània
 Garraf (Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere

de Ribes, Sitges)
 Eix Diagonal 
 Vilafranca  de  Penedès,  Igualada,  Manresa,

Granollers, Mataró
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E) AVANTANTGES I DIFICULTATS D’UNA PROJECCIÓ EXTERIOR DEL DEPARTAMENT   

MEDI AMBIENT JOVENTUT SECRETARIA GENERAL
AVANTATGES  Intercanvi d’experiències

 Suport al desenvolupament
 Enriquir  el  coneixement

professional  sobre  projectes
concrets i mètodes de gestió a
nivell organitzatiu

 Establiment  de  relacions
col·laboratives per a projectes
concrets (des de l’organització
i des de les entitats juvenils)

 Donar  majors  possibilitats  a
joves  de  la  ciutat  en  la  seva
autonomia personal

 Intercanvi d’experiències

INCONVENIEN
TS

 Manca de recursos
 Manca  de  canals  oberts  de

cooperació ambiental 

 Pressupostàries
 Disposició  de  temps  real  de

treball
 Disposició de recursos humans

assignats  a  la  regidoria  en
proporció  al  volum  de  feina
que s’assumeix

 En  establir  relacions
transparents i en equitat entre
els partners

 Diferents realitats dels àmbits
geogràfics i/o institucions

VNG INCLUSIVA PROMOCIÓ ECONÒMICA MANTENIMENT/MOBILITAT 
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AVANTATGES  Intercanvi  de  coneixements  i
experiències  per  abordar
problemàtiques comunes, com
l’exclusió  severa,
sensellarisme,  etc  i  conèixer
noves propostes.

 Millorar la visibilitat
 Ampliar el target de públic
 Aconseguir  millor  participació

en les activitats
 Millorar  el  sistema  local  de

fires
 Internacionalitzar les activitats

 Prendre com exemple el model
d’altres ciutats per emmirallar-
nos  i  aprendre  d’altres
maneres de fer que millorin els
serveis  que  presta
l’Ajuntament. 

INCONVENIEN
TS

 La  diferència  de  realitats
demogràfiques,  socials,
culturals,  econòmiques  i
polítiques 

 Necessitat  d’adreçar-se  a
fòrums  i  institucions  molt
específiques

 Necessitat  de  partides
pressupostàries adequades

 Possibilitat de poder traslladar
allò  que  s’aprengui  d’altres
ciutats  a  la  nostra
quotidianitat  i  la disponibilitat
dels  recursos  necessaris  per
poder executar. 

ALCALDIA NEÀPOLIS (raons per fer un pla de projecció internacional)
AVANTATGES  Representació  institucional.

Servei  de  protocol  i  relacions
internacionals. 

 Recolzament  a  projectes
d’altres serveis. 

 Millorar els resultats en la captació d’oportunitats i d’inversions del
municipi  per  tots  els  actius  de  la  ciutat  (cultura,  esports,
agermanaments, joventut, comunicació, turisme i empreses)

 Evitar  desencadenar  un  comportament  erràtic  per  manca  de
coordinació,  fet  que  pot  portar  a  situacions  de  missatges
contradictoris  amb  conseqüències  greus  sobre  la  imatge  de  la
ciutat

 Alinear estratègies locals amb els processos globals per no perdre
oportunitats  per  a  millorar  la  ciutat  en  tots  els  seus  àmbits  de
gestió.

 Exercir la capitalitat dels esforços internacionals de la comarca del
Garraf.

 Integrar-nos en les iniciatives d’escala regional 
 Preparar la ciutat davant dels reptes de futur 
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 Disposar  d’un  discurs  unificat  que  generi  una  imatge  de  ciutat
coherent

 Optimitzar  els  esforços  de  promoció  de  la  ciutat,  captació
d’inversions i fons europeus

 Ser  un  referent  en  la  indústria  cultural  basada  en  l’experiència
(turisme, TIC i creativitat)
Revitalitzar l’economia local i fomentar l’ocupació i l’emprenedoria

INCONVENIEN
TS

 Pocs  projectes  generats  del
propi servei. 
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F) ACTORS LOCALS MÉS IMORTANTS EN EL SEU SECTOR   

MEDI AMBIENT JOVENTUT SECRETARIA
GENERAL

NEÀPOLIS PROMOCIÓ
ECONÒMICA

 Consorci dels Colls
i  Miralpeix  Costa
del Garraf

 ADEGP
 Col.legi

d’enginyers
 UPC
 La Vola 

 Associació juvenil i
cultural  Nowa
Reggae

 Federació
Coordinadora
d’Entitats juvenils i
culturals La Sala

 EUPVG
 SOC
 IMET
 Cambra de comerç

de Barcelona
 ADEPG
 Consell  Comarcal

del Garraf
 Museu  del

Ferrocarril  de
Catalunya

 Cambra de comerç
 UPC (RSC)
 ADEGP

 Diputació  de
Barcelona

 Generalitat  de
Catalunya

 Municipis  Garraf
(Canyelles,
Cubelles,  Olivella,
Sant Pere de Ribes,
Sitges)

 Consell  Comarcal
Garraf

 Mancomunitat  del
Penedès Garraf

 Node Garraf
 ADEPG  (Associació

d’empresaris
Garraf)

 EPSVG (UPC)
 Col.legi

d’Enginyers
Tècnics  Industrials
de VNG

 Estació Nàutica
 Gremi  Hosteleria  i

Restauració VNG
 Viu Comerç

 Econòmiques  i
empresarials:
Adepg,  Node
Garraf,  Consell
Comarcal  del
Garraf,
Mancomunitat
Penedès Garraf.

 Firals: Federació de
Fires de Catalunya.

 Turisme:  Diputació
de  Barcelona,
Estació Nàutica de
Vilanova i la Geltrú
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 Institut  d’Estudis
Penedesencs

ALCALDIA 
 Vilanova Turisme
 Adepg
 Estació Nàutica
 Menja’t
  Ports de la Generalitat
  UPC

PLANS ESTRATÈGICS ON S’APUNTA A INTERNACIONALITZACIÓ 

PAM 2015-2019, Eix “Ocupació i promoció econòmica”

 Creació del Vilanova i la Geltrú Convention Bureau (oficina coordinació congressos internacionals)
 Consolidació, ampliació i internacionalització de la Mesa Nàutica
 Creació d’una oficina de projectes d’internacionalització per empreses
 Impuls Centre de Direcció de l’Experiència Turística de la Mediterrània al Molí del Mar
 Difondre la Destinació de Turisme i a la marca SICTED (Sistema de Calidad Turística en Destino)
 Sol.licitar la certificació Destinació de Turisme Esportiu a l’Agència Catalana de Turisme

Pla Estratègic VNG 2025 promogut per l’Ajuntament, ADEPG (Associació d’empresaris Garraf), Alt Penedès i Baix
Penedès amb el suport de la DIBA. 
Programa Anual d’Actuacions, Inversions i Finançament 2016 de NEÀPOLIS: destaca el desenvolupament
de la Unitat de Projectes Internacionals (Neàpolis UP!)
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