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ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ. 

13 de gener de 2016 

Hora : 19.00 

Lloc : Sala 5 de l’Escorxador 

 

Ordre del dia: 

Com a sessió extraordinària es preveu un primer punt per a la Comissió ampliada, com a 

Plataforma de Coordinació de les activitats de suport a les persones refugiades i els següents 

per a tractar en la Comissió de Solidaritat i Cooperació en el seu format habitual. 
 

1. Aprovació de l’acta anterior. 

2. Informacions sobre les activitats de suport a les persones refugiades i de preparació de 

l’acollida. (Aquest primer punt es tractarà amb la Comissió ampliada amb la participació 

del Consell Comarcal de l’Alt Penedès; Càritas Vilafranca; Associació Ressó/Rebost 

Solidari i Associacions de Veïns). 

• Continuació de la sessió amb la Comissió de Solidaritat i Cooperació (representants 

de les ONGs locals i dels Grups Municipals) 

3. Sol·licitud d’incorporació a la Comissió de la Fundació Pau i Solidaritat. 

4. Bases específiques per la concessió d’ajuts per a projectes de  solidaritat,de 

sensibilització i de cooperació al desenvolupament 2015. 

5. Valoració del programa Solidaritats 2015 i XVI Festa de la Solidaritat 

6. Informacions diverses 

7. Torn obert de paraules 

 
Assisteixen:  

Montse Arroyo Presidenta de la Comissió 

Mariona Gusi  Representant del Grup Municipal Convergència i Unió 

Marta Raventós  Representant del Grup Municipal CUP 

Dolors Tosas  Representant del Grup Municipal ERC 

Raquel Rivas   Representant del Grup Municipal VeC 

Kamal Benbrahim Associació Alkantara 

Joan Vallvé Amnistia Int. Penedès 

Mònica Sanahuja Creu Roja Alt Penedès 

Pere Marcé  Grup 3r. Món - Mans Unides 

Jaume Canals Entrepobles Penedès 

Antoni Resta EqualMón 

Asma Harti La Llum del Nord 

Albert Carrasco Suport Tibet 

Fernando de León Ajuntament de Vilafranca – Secretari de la Comissió 

Raimon Gusi Consell Comarcal de l’Alt Penedès - Cooperació 
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1. Aprovació de l’acta anterior. 

 

La Presidenta de la Comissió, Montse Arroyo,  obre la sessió saludant a les persones presents i 

agraint la seva assistència. Es posa a consideració la proposta d’acta de la sessió anterior. 

S’aprova. 

 

2. Informacions sobre les activitats de suport a les persones refugiades i de preparació de 

l’acollida.  

 

La Regidora Montse Arroyo explica que la situació està, en termes generals sense novetats. El 

procés d’arribada de persones refugiades està, a la pràctica, aturat. L’Ajuntament disposa d’una 

informació limitada. Se sap que en el conjunt de Catalunya s’han posat a disposició 

equipaments per a una primera acollida des dels quals es distribuiran als municipis. S’està 

preparant l’acollida a partir de la creació d’un censa de recursos amb la informació que faciliten 

els ajuntaments. Sabem que Vilafranca serà un municipi d’acollida. En aquest sentit el Servei de 

Solidaritat i Cooperació està treballant de forma transversal amb el de Convivència i Ciutadania 

i amb Benestar Social en la preparació de l’acollida. 

 

Per altra banda, s’informa que es continua desenvolupant com a línia de treball estratègic, des 

del  Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la implementació de recursos per a 

l’assistència humanitària en les rutes de fugida i que s’ha obert una convocatòria per a entitats 

d’àmbit català, per a la presentació de projectes de sensibilització. 

 

Fernando de León presenta l’informe escrit sobre les activitats desenvolupades (annex 1). 

L’informe és la ressenya de les activitats realitzades per entitats i per l’Ajuntament des del mes 

de setembre de 2015 fins a la data d’avui. 

 

S’explica el programa d’accions que desenvoluparà la Diputació de Barcelona en el suport als 

municipis per a l’acollida de persones refugiades. 

 

Per altra banda s’informa que, en la reunió convocada per Diputació de Barcelona, va 

comparèixer el Director del Comitè de Coordinació Sr. Angel Miret, qui va manifestar entre 

d’altres coses, que tot i que el procés d’arribada de persones refugiades està aturat, arriben 

refugiats, pels seus propis mitjans, a les nostres ciutats i que es preveu que a finals del primer 

trimestre  de l’any, es produirà l’arribada de persones refugiades pels conductes oficials. Per 

  

Excusen la seva assistència:  

Roberto Labandera Ajuntament de Vilafranca – Serveis Socials 

Miquel Aiguadé Càritas 

Toni Alsina Sindicalistes Solidaris 



   

 

3 
 

altra part, el Comitè de Coordinació està preparant una campanya de sensibilització molt 

potent amb la col·laboració de mitjans de comunicació públics i privats. El Comitè està a punt 

de fer pública un manual i es prepara una pàgina web amb  accessos per a ciutadans/es, per a 

refugiats/des i per a entitats. 

 

Mònica Sanahuja (Creu Roja Alt Penedès) informa que la seva entitat no disposa de més 

informació. En tot cas que han de treballar amb els ajuntaments per a preparar l’acollida, 

donant prioritat a la dotació d’habitatges. 

 

Marta Raventós (G.M. de la CUP) Manifesta que cal fer esforços per a pressionar els estats de 

la Unió Europea perquè es desbloquejar la situació. 

La Regidora Montse Arroyo explica que els ajuntaments i les entitats estan actives, fan tot el 

que es pot, però des de els nivells que tenen potestats per a decidir no es desbloqueja la 

situació. D’aquesta forma fa l’efecte que no es fa res des dels ens locals, però no és així. Potser 

si, el que cal és fer alguna acció de mobilització per a tornar a fer visible la problemàtica. 

 

El Conseller Raimon Gusi diu que els ajuntaments de la comarca han de preparar-se per a una 

eventual acollida. 

 

Fernando de León comenta que la previsió, en cas de rebre contingents nombrosos, aquestes 

persones tindran una primera acollida en els tres equipaments preparats oferts per la 

Generalitat de Catalunya. Les entitats gestores, entre elles, la Creu Roja ha de gestionar 

l’atenció, primera acollida, tutorització de les persones o grups familiars i posteriorment 

acompanyar-les en els municipis on es destinin en una segona fase. 

 

Mònica Sanahuja (Creu Roja Alt Penedès) insisteix en la idea que les entitats estan treballant 

molt en diferents aspectes. Hi ha una entrada de persones refugiades, que entren des de Ceuta 

i Melilla en situació irregular, però que arriben a Catalunya. En molts casos són acollides però 

posteriorment marxen cap a França on es troben que no són acceptades i tornen o es 

mantenen allà també en situació irregular. Es constata que la problemàtica es molt complexa. 

 

Albert Carrasco (Suport Tibet) Tot i que es reconeix que s’està fent feina, poc visible, però molt 

important, seria interessant fer alguna actuació que impacti la ciutadania. Que sensibilitzi la 

població, però que també denunciï el bloqueig o la passivitat dels estats europeus. Cal fer veure 

que els estats poden tenir dificultats però que molt més significatives són les dificultats i 

penalitats d’aquestes persones. Reclamaria, per tant, en nom de Suport Tibet que es faci alguna 

cosa. Potser ens hem de posar d’acord en què s’ha de fer. Però fer alguna cosa. 

 

La Regidora Montse Arroyo diu que si les entitats estan d’acord, poden proposar a la Comissió 

un esborrany d’un manifest, en nom d’aquesta Comissió, que es difondria per diferents mitjans. 
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Antoni Resta (Equalmón) proposa que es faci un escrit que transmeti la preocupació de la 

Comissió per la paràlisi de la situació i la situació dramàtica de les persones que fugen de la 

guerra. 

 

S’acorda que un grup integrat pels representants de Suport Tibet (Albert Carrasco), de Creu 

Roja Alt Penedès (Mònica Sanahuja) i d’Entrepobles Penedès (Jaume Canals) redacti un 

esborrany de manifest que des del Servei de Solidaritat i cooperació es retornarà a tota la 

Comissió per a la presentació d’esmenes. El manifest ha de publicar-se a finals de gener. 

   

3. Sol·licitud d’incorporació a la Comissió de la Fundació Pau i Solidaritat. 

 

La Regidora Montse Arroyo presenta aquest punt de l’ordre del dia, explicant que l’entitat 

Fundació Pau i Solidaritat ha presentat una sol·licitud d’incorporació a la Comissió (Annex 2) al 

mes d’octubre de 2015. 

 

A més de la sol·licitud, la Fundació Pau i Solidaritat Proposa el representant que s’integrarà en 

el seu nom a la Comissió (Annex 3) i fa una proposta d’activitats a desenvolupar a Vilafranca a 

partir de la seva incorporació (Annex 4). 

 

S’aprova per unanimitat la incorporació de la Fundació Pau i Solidaritat a la Comissió. 

 

4. Bases específiques per la concessió d’ajuts per a projectes de  solidaritat,de 

sensibilització i de cooperació al desenvolupament 2016. 

 

Fernando de León explica que en les còpies distribuïdes a les persones presents, de les Bases 

Específiques de 2016, hi ha un error de: a l’apartat 2.1.2., on diu “.... la destinació de les 

subvencions rebudes l’any 20143... “, ha de dir “.... la destinació de les subvencions rebudes 

l’any 2014... “ . Les Bases Específiques d’enguany mantenen les característiques generals de 

l’any passat (Annex 5).  

 

Cal tenir en compte que en al punt 5, concretament a l’apartat 5.1. Quantia dels ajuts,  on 

s’especifica l’import destinat al conjunt dels ajuts, aquest és de 82.100 €. Aquesta dotació és el 

resultat de la suma de 78.835 €, més 3.265, €  que correspon a l’import de l’ajut concedit a un 

dels dos projectes presentats l’any passat per Equalmón. Recordem que Equalmón va renunciar 

a aquest ajut per raons de força major i la Comissió va aprovar afegir-lo a la dotació destinada 

enguany a la Convocatòria de concessió dels ajuts. 

 

Per altra banda, s’informa que a les Bases Específiques de 2016, es proposa que el període per 

a la presentació de sol·licituds d’ajuts s’obri el 25 de gener i tingui com a termini màxim el 18 de 

març. 
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5. Valoració del programa Solidaritats 2015 i XVI Festa de la Solidaritat 

 

Fernando de León explica que des del Servei de Solidaritat i Cooperació (Annex 6) es fa una 

valoració, en comparació a l’edició de 2014. L’objectiu es va definir molt ajustadament i el 

programa es va articular molt bé al voltant del tema del suport a les persones refugiades. Això 

va permetre definir un bon nombre d’activitats coherents amb la proposta temàtica. Hi ha 

hagut diversitat de formats i propostes. Per altra banda, les despeses destinades al programa 

(Cicle Solidaritats 2015 i XVI Festa de la Solidaritat) ha estat menor que al 2014. 

 

La Regidora Montse Arroyo comenta que s’han rebut comentaris molt favorables que 

coincideixen amb la valoració des de l’Ajuntament en el sentit de la idoneïtat del nou 

emplaçament a la Rambla de Sant Francesc. Es va constatar que és un espai molt més adient al 

format de la Festa. També des de les entitats es va expressar en el mateix sentit. Un altre 

aspecte positiu ha estat la participació a la Festa del Servei de Participació Ciutadana i 

Voluntariat de l’Ajuntament que va enregistrar inscripcions de persones interessades en fer de 

voluntaris/es en entitats diverses. També es destaca la participació, un any més del PFI LA 

Forquilla de la Fassina que va agradar molt tant pels productes que cuinen com pel projecte 

amb el Rebost Solidari i Metges del Món. 

 

Fernando de León  expressa que també hi ha algun aspecte negatiu que no s’ha de deixar de 

dir. Si el programa ha quadrat amb la temàtica ho valorem positivament. Però el que té a veure 

amb les fases anteriors de preparació del programa, apuntant a una proposada reformulació 

del mateix, treballant des del mes de febrer, ha estat un fracàs rotund. No vam treure cap profit 

d’aquest treball previ. Vam encertar en la formulació ràpida però no en la que es pretenia fer 

de forma planificada. 

 

Antoni Resta (Equalmón): diu que el nombre d’hores dedicades a la reformulació, en 

comparació amb les resultats obtinguts de canvi, és exageradament desproporcionat. 

 

Jaume Canals (Entrepobles Penedès) ja som prou grandets i ens hauríem de mirar una mica al 

mirall. Si no som capaços de coordinar-nos molt difícilment sortirà alguna cosa conjunta. Per 

exemple hem de tenir clar que si a l’agost no es fa res, el traiem del calendari i no comptem 

aquest temps. Tenir present algunes coses bàsiques. Assolir que si comencem al maig serà per a 

deixar alguna cosa enllestida al juliol. Que si no podem venir a una reunió, vindrà una altra 

persona de la nostra entitat que disposi d’informació perquè el funcionament no s’aturi, etc. 

 

Albert Carrasco (Suport Tibet)  diu que hi ha coses que es donen naturalment. Si artificialment 

volem reconduir alguna cosa, a vegades no funcionen. Ve un especialista, un expert i ens diu: 

“aquesta és la metodologia...” De forma artificial... Això no acaba de funcionar. Es veu que vam 

reaccionar molt bé amb el temps justíssim que disposàvem, la Festa va sortir molt bé, tot molt 
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bé. No sé si hauríem de repetir aquestes metodologies dels experts. Pot ser si... Però no ens 

dona cap seguretat. 

 

La Regidora Montse Arroyo diu que en tot cas, si es posa a disposició un expert, es dediquen 

unes hores de part de tots, hem de saber si no van bé. Si no funcionen. Hem de dir aquestes 

coses. Que ens serveixin d’aprenentatge.  

 

Jaume Canals (Entrepobles Penedès) El treball amb l’expert ens va fer veure un diagnòstic en el 

qual tots coincidíem. No va dir res ell. Vam aportar nosaltres els elements. Per exemple que 

som conscients que estem en una dinàmica decadent o rutinària. Aquest diagnòstic va sortir de 

tots nosaltres. No va ser l’expert que va dir que el model del programa no ens agradava del tot. 

Vam ser nosaltres.  

 

Albert Carrasco (Suport Tibet): Fins el diagnòstic jo vaig coincidir. A partir d’aquí, ja no.  Com si 

hagués vingut aquest senyor, que sap molt i ens ajudés a fer la diagnosi, perfecte... però a partir 

de començar a fer les propostes i plantejar alternatives, a mi em semblava que venia amb un 

motllo, amb una estructura, amb un menú preparat i que d’allà li costava molt moure’s una 

mica. 

 

Fernando de León explica que, efectivament se li va plantejar a l’expert que vingués amb una 

proposta de partida, a partir de la qual es podia debatre i canviar-la. Però amb alguna cosa de 

partida per a un major aprofitament del poc temps que disposàvem. I per altra part, pensàvem 

que s’havia de portar una proposta diferent perquè l’objectiu era reformular el programa i la 

Festa des de la constatació que el problema era que tot es venia repetint, mantenint el mateix 

model. Partir d’una proposta nova, que es podia debatre i c modificar era una forma per a 

provocar canvis. 

 

Antoni Resta (Equalmón) proposa passar al proper punt de l’ordre del dia. 

6. Informacions diverses 

 

Fernando de León comenta que s’hauria de resoldre el que es va avançar per correu electrònic 

sobre la posada en marxa d’un espai de ràdio per a les entitats de la Comissió al programa 

“Penedès Gamma Extra” del matí de Ràdio Vilafranca. 

 

Albert Carrasco (Suport Tibet) Pregunta si serà només a la Ràdio o també a la televisió. 

 

Fernando de León respon que la proposta és un espai de ràdio. Aquest espai, de 20 minuts de 

durada, el faria cada mes una entitat diferent. S’enviarà una proposta de torns que podria ser la 

mateixa seqüència de torns que per a l’article del Racó Solidari al 3 de vuit, amb dos mesos de 
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diferència. Així, Grup Tercer Món – Mans Unides, que escriu l’article al gener, faria l’espai de 

ràdio al mes de març. Esteu d’acord? 

 

S’aprova la proposta. 

 

No havent més temes per a tractar, s’aixeca la sessió 

 

 

Signat:  

 

 

 

 

 

Montse Arroyo i Ferrando 

Presidenta de la Comissió 

 

 

 

 

 

Fernando de León Colombo 

Secretari de la Comissió 

 

 

 

Vilafranca del Penedès, 13 de gener de 2016  
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ANNEX 1. 

 
 
 
 

 
ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA CAMPANYA D’EMERGÈNCIA I PREPARACIÓ DE 

L’ACOLLIDA DE LES PERSONES REFUGIADES 
 
Els diversos conflictes que tenen lloc en països de l’àrea del Mediterrani i de més enllà han 
generat uns enormes fluxos migratoris, amb milions de persones que fugen en busca de refugi.  
Fa molt de temps que per diferents rutes, gent de totes les edats i condicions, intenta travessar 
el mar per a arribar a Europa, en molts casos després de llargs itineraris per terra, ja sigui a 
l’Àfrica o a l’Asia. 
 
Les dimensions del fenòmen migratori és comparable, a nivell europeu, amb els desplaçaments 
ocasionats per la segona guerra mundial. Globalment, ACNUR quantifica en 60 milions el 
nombre de persones desplaçades de forma forçosa a tot el món. En el cas de Síria, son més de 6 
milions les persones desplaçades, dintre del mateix país, en els camps de refugiats dels països 
propers. Líban té un milió de refugiats siris: el 25% de la població total del país; Turquia, més 
d’un milió i mig, etc. 
 
Des del nostre entorn immediat, des de la nostra perspectiva, aquest procés va tenir una 
especial eclosió  a l’estiu d’aquest any, especialment amb l’impacte mediàtic que es va produir 
per la publicació del nen sirià mort ofegat a les costes de Turquia. 
 
A partir d’aquell moment, es va posar en marxa una mobilització d’entitats civils de la vila que 
van manifestar-se públicament en una concentració a la Plaça de la Vila el dia 3 de setembre.  
 
3 de setembre: En aquesta concentració, es va fer públic un manifest de les entitats. Entre 
d’altres consideracions, el manifest (Annex 1) proposava a l’Ajuntament de Vilafranca la 
convocatòria urgent de la Comissió de Solidaritat i Cooperació per a tractar les possibles 
actuacions en resposta a la dramàtica situació de les persones refugiades. 
 
Aquest seria el punt de partida de les accions que configuren la resposta de Vilafranca a la crisi 
migratòria.  
 
4 de setembre: L’Ajuntament de Vilafranca, des del Servei de Solidaritat i Cooperació, participa 
a la convocatòria del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. En aquesta reunió, a la 
que van assistir representants d’uns vuitanta ajuntaments i altres entitats locals 
supramunicipals de Catalunya, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament presenta una 
proposta estratègica (Annex 2) per a articular les actuacions davant l’anomenada crisi dels 
refugiats. Aquesta proposta estratègica es basa en 4 eixos:  

• Assistència humanitària a les persones refugiades en les rutes de fugida. 

• Suport als municipis de les rutes de fugida 

• Planificació de l’acollida a Catalunya 
 

INFORME PER A LA COMISSIÓ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
13 DE GENER DE 2016 
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• Acollida. 
Posteriorment a la reunió es va acordar un cinqué eix de treball: 

• Sensibilització i educació per al desenvolupament. 
El FCCD també va proposar el text d’una moció per a considerar i aprovar des dels ens locals.  
 
9 de setembre: Es reuneix la Comissió Solidaritat i Cooperació, de forma extraordinària, 
ampliant la convocatòria a les Associacions de Veïns, Associació Ressó – Rebost Solidari, Càritas 
Vilafranca i Consell Comarcal de l’Alt Penedès. La Regidora de Solidaritat i Cooperació formula 
en aquesta sessió una sèrie d’informacions i de propostes: 

• Es proposa que la Comissió de Solidaritat i Cooperació, ampliada amb les entitats 
convocades extraordinàriament, es constitueixi en plataforma de coordinació local per 
a articular la resposta de Vilafranca davant la crisi de les persones refugiades. 

• S’informa que l’Ajuntament de Vilafranca s’adhereix al plantejament estratègic formulat 
pel FCCD en la reunió del 4 de setembre de 2015. 

• Es presenta el text proposat pel FCCD per a la moció, conjuntament amb altres textos 
presentats pels grup municipals de la CUP; d’Esquerra Republicana de Catalunya i de 
Vilafranca en Comú. 

• S’informa que l’Ajuntament de Vilafranca realitzarà tres aportacions econòmiques: 
o una aportació de 5.000,00 € a la campanya d’emergència Projecte 2833. Suport a 

l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes 

armats a l’àrea mediterrània. 
o una ampliació 1.500,00€ de l’aportació anual que l’Ajuntament fa. Mitjançant el  

conveni de col·laboració amb el Comitè Català de l’ACNUR. 
o una ampliació 1.000,00€ de l’aportació anual que l’Ajuntament fa. Mitjançant el 

conveni de col·laboració amb l’organització Farmacèutics Mundi per al Fons 
d’Ajut Humanitari i Emergències (FAHE). 

• S’acorda la realització de diverses accions d’informació a la ciutadania i l’obertura d’un 
registre dels oferiments ciutadans(Annex 3) per a una eventual acollida de persones 
refugiades a la nostra vila i comarca. 

• S’acorda, també, que s’han de desenvolupar accions de sensibilització ciutadana i que el  
programa Solidaritats 2015 s’haurà de dedicar a la temàtica dels refugiats. 

• Es creen dos sub comissions o grups de treball: 
o Acció social, amb la participació dels serveis municipals de Benestar Social, 

Convivència i Ciutadania i Solidaritat i Cooperació, del Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès (Acció Social i Cooperació) i de les entitats Creu Roja Alt Penedès, 
Càritas Vilafranca, La llum del Nord i Alkantara. 

o  Es constitueix com a sub comissió de Sensibilització el Grup de Treball dedicat a 
la programació de Solidaritats 2015, que ve treballant des del mes de maig. 
 

10 de setembre: Inici de la preparació nou programa Solidaritats 2015 i de la XVI Festa de la 
Solidaritat 
 
21 de setembre: Publicació a la web de l’Ajuntament de l’apartat Ajuda als refugiats amb 
informacions sobre les diferents vies d’aportació econòmica a les campanyes i activitats del 
FCCD i de les ONG que actuen sobre el terreny en les rutes de fugida. 
(http://www.vilafranca.cat/html/cooperacio/refugiats.html ) 
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25 de setembre: Publicació a la web i distribució del full “Com puc donar suport a les persones 

refugiades” (Annex 4) en el qual s’informa de les diferents possibilitats per a realitzar 
aportacions econòmiques a títol particular: 

• Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

• Creu Roja 

• ACNUR 

• Farmamundi 
 
30 de setembre: S’obre formalment el Registre de suport a les persones refugiades. S’han 
presentat 11 peticions d’inscripció oferint suport voluntari d’acompanyament, docència, 
acollida, ocupació i habitatge. 
 
5 d’octubre: Aprovació per la JGL de l’aportació a la Campanya del FCCD - Projecte 2833. Suport 

a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea 

mediterrània. 
 
2 al 28 d’octubre: En el marc del programa Solidaritats 2015 – Vilafranca amb les persones 

refugiades (Annex 5) es porten a terme diverses activitats de sensibilització sobre la 
problemàtica dels refugiats, de la crisi siriana i d’altres temes vinculats: 

• 7 i 16 d’octubre, als centres educatius Escola Sant Elies i Escola Montagut, realització del 
taller educatiu Escoltem les persones refugiades, a càrrec del Comitè Català de l’ACNUR.  

• 9 d’octubre: Acte institucional de presentació del programa Solidaritats 2015 – 

Vilafranca amb les persones refugiades amb la participació de representants 
institucionals de Creu Roja; Farmamundi, C.C. de l’ACNUR i FCCD. 

• 9 al 24 d’octubre: Exposició Síria, la paraula de l’exili, en base a fotografies de David 
Gonzalez. Produïda per l’Ajuntament de Tarragona i el C.C. de l’ACNUR  

• 14 d’octubre: Conferència institucional: La crisi dels refugiats: Intervenció humanitària i 

acollida,  a càrrec del Sr. Enric Morist, Coordinador de Creu Roja Catalunya. 

• 15 d’octubre: Al matí: Taller participatiu Immigrants i refugiades: dones amb dol 
organitzat per La Llum del Nord 

• 15 d’octubre a les 20:15: Cine fòrum. Projecció de la pel·licula Silvered water – Siria self 

portrait i debat posterior dinamitzat pel professor Josep Maria Royo. 

• 22 d’octubre: Xerrada Síria, nus del conflicte i la realitat d’un refugiat. Organitzat per 
Amnisitia Internacional Penedès i  Casal Popular de Vilafranca. 

• 24 d’octubre: XVI Festa de la Solidaritat a la Rambla de Sant Francesc 
o Exposició Ser refugiat – Compartint vivències del C.C. de l’ACNUR 
o Projecció del documental: Ser refugiat a Barcelona del C.C. de l’ACNUR 
o Lectura del manifest sobre la crisi dels refugiats, de les entitats participants a la 

Festa. 
 
4 de novembre: Participació a la reunió convocada per la Direcció General d’Immigració en la 
qual s’informa dels temes següents: 

• Constitució del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades, creat per l’acord del 
govern de la Generalitat de Catalunya el 22 de setembre. 

• Aclariments sobre alguns aspectes de l’acollida de persones refugiades a Catalunya: 
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o La gestió de l’acollida en les seves dues fases inicials estarà a càrrec de les tres 
entitats que tenen conveni amb el govern d’Espanya: Creu Roja, CEAR (Comisió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat) i ACCEM (Associació Comissió Catòlica Espanyola 
de Migració) 

o A Catalunya, es preveu que la primera fase de l’acollida es farà en tres grans 
equipaments localitzats en Barcleona, Manresa i Tiana. 

o Posteriorment, en una segona fase s’ubicaran les persones refugiades en 
municipis, en funció del perfil i característiques (laborals, acadèmiques, socials, 
etc) de les persones/famílies refugiades i dels recursos i característiques dels 
municipis d’acollida. 

o Es destaca com a fonamental per a la preparació de l’acollida de les persones 
refugiades, que hi hagi un inventari de recursos disponibles als municipis i una 
coordinació dels ajuntaments amb les entitats que podran gestionar l’acollida. 
En el cas de Vilafranca, amb la Creu Roja Penedès. 

• El Departament de Benestar Social i Família està elaborant una Fitxa d’inventari de 

recursos pera l’acollida de persones refugiades.  
 

16 de novembre: Aprovació per la JGL de les addendes que preveuen les ampliacions de les 
aportacions anuals als convenis de 2015 amb Farmamundi (1.000,00€) i amb el Comitè Català 
de l’ACNUR (1.500,00€) 
 
26 de novembre: Reunió de la subcomissió d’acció social, en la qual els representants de 
l’Ajuntament de Vilafranca, del Consell Comarcal, de la Creu Roja Penedès i altres entitats 
intercanvien informació sobre les característiques de la gestió de l’acollida de persones 
refugiades. 
 
27 de novembre: Presentació pel FCCD de l’informe sobre els projectes en execució en les rutes 
de fugida dels refugiats. 
 
CONCLUSIONS 
 

1. Les organitzacions especialitzades i les persones expertes han manifestat i continuen 
expressant que, sense deixar de preparar a consciència una eventual acollida i 
mantenint una línia de continuïtat en la sensibilització ciutadana, és fonamental i 
prioritària l’assistència a les persones refugiades allà on la emergència humanitària 
continua sent crítica: a les rutes de fugida i als camps de refugiats. A finals d’octubre 
uns 430.000,00 € procedents de les aportacions del món local a FCCD s’havia destinat a 
projectes de Creu Roja Catalunya, Save the Children, Farmamundi, Metges del Món, 
World vision International i Pallassos Sense Fronteres que es realitzen a Líban, Síria, 
Grècia, Sèrbia, Croàcia, etc.  
 

2. La previsió de fer l’acollida de persones refugiades a Catalunya, amb una primera fase 
d’allotjament en tres grans equipaments, donarà un marge prudencial de temps per a 
treballar la destinació definitiva de persones o famílies refugiades als municipis. La 
previsió ha d’avançar desenvolupant alhora l’inventari  dels recursos disponibles al  
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territori i les accions de sensibilització adreçades a la ciutadania per a fer possible una 
acollida integradora 
 

3. La cooperació i coordinació entre els ens locals i les entitats que gestionaran l’acollida 
(Creu Roja Alt Penedès, en el nostre cas) esdevé clau per a identificar les necessitats i 
racionalitzar els recursos locals per a una acollida integradora i sostenible. 
 

Vilafranca del Penedès, 13 de Gener de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 2. 
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ANNEX 3. 
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ANNEX 4. 
 

 
 
ACTIVITATS DE L’ENTITAT PREVISTES A VILAFRANCA DEL PENEDÈS  EN EL PERÍODE 2015-2016 
 
 

1- Dins del marc del projecte de cooperació pel qual l’entitat ha demanat una subvenció 
l’any 2015, creiem oportú i fonamental plantejar una activitat de devolució, a la 
ciutadania catalana, dels objectius de les accions dutes a terme i, sobretot, de la situació 
de la població beneficiària del projecte. 
 

Es preveu convidar als coordinadors del MSICG (Movimiento Sindical Indígena y 

Campesino de Guatemala), a presentar en un acte públic i  obert, els detalls de la 

situació de les treballadores i treballadors a Guatemala, incidint especialment en la 

vulneració dels seus drets fonamentals i en les practiques de violència antisindical i la 

vulneració del dret a la tutela judicial efectiva dels treballadors i treballadores davant els 

òrgans jurisdiccionals, incidint especialment en les condicions socials i laborals de les 

dones i de la població indígena. 

 

En aquest acte hi intervindran també un representant de les representant de les 

autoritats ciutadanes, convidat per a l’ocasió, i un representant sindical. Els punts bàsics 

de la seva intervenció seran: 

- Descripció de la situació actual al país des del punt de vista social, laboral, 
sindical i polític. 
- Anàlisis dels drets i llibertats sindicals. 
- Impunitat judicial i política davant la violència antisindical i la violació dels 
drets i llibertats laborals i sindicals. 
- La situació de les dones a nivell social, polític i econòmic. 
- Posicionament i actuacions del MSICG. 

 
Per garantir la màxima visibilitat i assegurar un bon nivell de participació a l’acte 
proposat, es farà una adequada difusió a través de la nostra WEB, amb notes de 
premsa per als mitjans de comunicació locals, amb un mailing específic entre l’afiliació 
de CCOO i els socis de la Fundació Pau i Solidaritat i en aliança amb altres 
organitzacions i associacions interessades i preocupades per aquests temes. 

 
La data serà concretada  posteriorment ja que, es vol  fer coincidir la visita amb una 
data que sigui emblemàtica com ara el dia 8 de març o el 12 de juny. 
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2- Estada en algun centre cívic de la vila, de l’exposició itinerant “Treballadores del Món. 
Avancem cap a la igualtat de gènere”. 

 

Amb aquesta exposició, la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO de Catalunya busca oferir 

una visió de la situació de les dones a nivell global i, més concretament, de les 

condicions a les quals s’han d’enfrontar cada dia dins del món laboral. 

 

Els temes tractats són: 

 

- Treball familiar, domèstic i de cura. 
- Nenes treballadores 
- Treballadores a les maquiles 
- Treballadores i violència 
- Treballadores migrants 
- Camperoles 
- Treballadores del món 
- Treballadores de l’economia informal 
- Sindicalistes en femení 
 
L’exposició consta de 10 panells enrotllables, fàcilment transportables i de muntatge 
senzill. Les mides de cada panell són: 100 cm d’amplada i 220 cm d’alçada. 
 
Està previst que l’exposició faci l’estada a Vilafranca del Penedès durant un període de 
2 a 4 setmanes al llarg de l’any 2016. 
 
Es preveu també organitzar, en un dels dies de l’estada, un acte d’inauguració que 
comptaria amb representants tant de l’entitat com de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, i amb un passi del vídeo sobre la mateixa temàtica titulat: “Treballadores. 
Històries de lluita arreu del món per la igualtat de gènere en el treball”, que podria 
anar acompanyat d’una xerrada-debat sobre la qüestió. 
 

 
Via Laietana, 16. 7a planta ���� 08003 Barcelona 

Tel. 00.34.93 481 29 12 ���� Fax: 00.34.93 481 28 57 ���� NIF: G-61538187 
E-mail: pauisolidaritat@ccoo.cat ���� Web: www.pauisolidaritat.ccoo.cat 
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ANNEX 5. 
 

BASES ESPECÍFIQUES PER LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A PROJECTES DE SOLIDARITAT, DE 
SENSIBILITZACIÓ I DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 2016 

 
1. Objecte 

1.1. L’objecte d’aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a 
seguir per a la sol·licitud, l’admissió i l’avaluació, la concessió, el pagament i la 
justificació dels ajuts que atorgui l’Ajuntament per a projectes de cooperació al 
desenvolupament i sensibilització promoguts per ONG de Vilafranca del Penedès. 

1.2. Les subvencions a què es refereix el paràgraf anterior tenen caràcter finalista i se 
sotmetran al que regulen aquestes bases. Les subvencions seran aprovades per la 
Junta de Govern Local. En allò no previst en aquestes bases, s’atendrà al Reglament 
per la Concessió d’Ajuts per a la solidaritat i la cooperació i en tot cas, a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  

1.3. Tots els projectes que compleixin amb les bases de la convocatòria seran valorats 
i controlats pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), entitat 
col·laboradora de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

2. Beneficiaris: 

2.1. Entitats sol·licitants i requisits d’aquestes. Poden sol·licitar els ajuts previstos 
en aquestes bases qualsevol entitat: 

2.1.1. Que provi que està al corrent en el compliment de les seves obligacions 
econòmiques vers l’Administració municipal, i/o al corrent de les obligacions 
fiscals i  de la seguretat social. 

2.1.2. No podran demanar l’atorgament de subvencions les entitats que no hagin 
justificat degudament la destinació de les subvencions rebudes l’any 2014, o 
bé que no hagin procedit a reintegrar quantitats percebudes amb motiu 
d’altres subvencions que hagin estat objecte de revocació o reducció. 

2.2. Entitats Contraparts i requisits d’aquestes: Poden constar com a contrapart 
aquelles entitats: 

2.2.1. Que estiguin legalment constituïdes i constin inscrites al registre 
administratiu corresponent. 

2.2.2. Que reflecteixin en els estatuts que entre les seves finalitats hi ha la 
realització d'activitats i projectes orientats a la cooperació, la solidaritat i el 
desenvolupament integral dels països en vies de desenvolupament. 

2.2.3. Que presentin un dossier en què s'expliquin els objectius, els criteris 
d'organització, la implantació a la zona de treball, els projectes duts a terme i 
el finançament de l'ONG.  
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2.2.4. Que presentin un document acreditatiu del compromís de la contrapart 
envers el projecte. 

3. Terminis i procediment per a cursar la sol·licitud  
 

3.1. Les sol·licituds s’adreçaran, per duplicat, al Servei de Solidaritat i Cooperació i es 
presentaran en el Registre General d’aquest ajuntament en els impresos 
normalitzats (fitxa sol·licitud i formulari projecte) que estaran a disposició dels 
sol·licitants a la pàgina web de l’ajuntament: 
 http://www.vilafranca.cat/html/cooperacio/index.html   
 

3.2. El període per a la presentació de sol·licituds és de l’25 de gener al 18 de març de 
2016. 

   
3.3. Quan la sol·licitud o documentació de la sol·licitud tingui defectes de forma o de 

contingut, es donarà un termini de 10 dies hàbils per a la seva esmena. Les esmenes 
s’adreçaran, per duplicat, a la Regidoria de Cooperació i Solidaritat i es presentaran 
en el Registre General d’aquest ajuntament. Si en el termini de 10 dies hàbils 
després de la comunicació no s’ha esmenat l’error o mancança, el Servei de 
Solidaritat i Cooperació podrà arxivar l’expedient sense cap tràmit posterior.  

 
3.4. Les entitats podran presentar un màxim de dues sol·licituds a la convocatòria anual. 

 

4. Criteris de valoració 

4.1. El Servei de Solidaritat i Cooperació farà una primera revisió dels projectes presentats 
a la convocatòria en base a la forma i contingut dels mateixos. 

4.2. Es valorarà als projectes el seu impacte en matèria de sensibilització/ informació de 
la població del municipi de Vilafranca del Penedès, així com la seva capacitat 
d’implicació d’altres agents locals en el seu disseny, desenvolupament i/o avaluació. 

4.3. Es prioritzaran els projectes amb una cooperació estable i plurianual així com aquells 
presentats per dos o més ONGs d’implantació local. 

4.4. Es prioritzaran els projectes que acreditin la participació de diverses entitats, 
institucions, experts, etc. de Vilafranca del Penedès. 

4.5. Els projectes que s’ajustin a les bases de la convocatòria seran valorats pel Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament segons els seus criteris establerts. 

5. Quanties dels ajuts 

5.1. L’import total d’ajuts a projectes de solidaritat, de sensibilització i de cooperació al 
desenvolupament promoguts per ONG de Vilafranca del Penedès en aquesta 
convocatòria és de 82.100,00€. 
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5.2. La subvenció consistirà en aportacions econòmiques directes, la qual no superarà el 
80% del cost total del projecte. 

5.3. Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra subvenció municipal i amb 
les concedides per altres administracions o ens públics o privats de caràcter nacional 
o internacional, sempre que la suma de les subvencions no superi el cost total de 
projecte. 

6. Pagament i Justificació de la subvenció 

6.1. Segons acord de Ple de 19 de gener de 2010, tota subvenció o ajut que concedeixi 
l’Ajuntament dóna lloc a la redacció i a la signatura d’un conveni per escrit que 
estableix els drets i els deures de les parts. Aquest document tindrà caràcter públic, i 
serà objecte de publicació en el portal web municipal. 

6.2. La subvenció serà tramesa mitjançant transferència bancària i en dos pagaments: un 
a  compte (del 80%), en resoldre’s la convocatòria, i l’altre abans d‘acabar l’any al 
Fons Català de Cooperació, entitat col·laboradora de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès qui, a la vegada, transferirà els recursos a les ONGs titulars dels projectes 
per a la seva execució. 

6.3. El Compte Justificatiu dels projectes de l’Ajuntament de Vilafranca seguirà les pautes 
marcades en el “Compromís d’Acceptació de l’ajut econòmic per a la realització d’un 
projecte de cooperació”, establert pel Fons Català de Cooperació, entitat 
col·laboradora de l’Ajuntament de Vilafranca per a la valoració i controls dels 
projectes de cooperació i sensibilització. 

6.4. La justificació de la subvenció haurà de realitzar-se i trametre’s al Fons Català de 
Cooperació com a màxim dins dels 3 mesos següents a la finalització del projecte. 

7. Obligacions de les entitats beneficiàries 

A més d’acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament, són obligacions de les 
entitats beneficiàries: 

 
7.1. Comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi que afecti la realització del projecte. Si 

aquest canvi és substancial, l’òrgan competent de l’Ajuntament podrà revisar-ne la 
subvenció.   

 
8. Supòsits de revocació, modificació, renúncia o reintegrament 

 
8.1. L’entitat beneficiària es compromet a retornar, a l’Ajuntament de Vilafranca del 

Penedès, la quantitat econòmica que superi el 80% del cost total del projecte una 
vegada executat; tota quantitat econòmica no justificada correctament o bé no 
executada. En cas de suspensió del projecte, l’entitat haurà de renunciar explícitament 
a la subvenció, i, en el seu cas, la retornarà si ja l’ha rebuda. 
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8.2. L’incompliment de les obligacions per part de l’entitat beneficiària pot comportar la 
revocació de la subvenció concedida, i, en el seu cas, la inhabilitació per percebre 
noves subvencions. 

 
9. Disposicions finals  
 

9.1. Qualsevol consulta d’assessorament, seguiment i acompanyament en l’elaboració i 
presentació de projectes serà atès pel Servei de Solidaritat i Cooperació. 

 
9.2. Serà facultat del Servei de Solidaritat i Cooperació fer la interpretació d’aquestes bases 

i prendre els acords sobre els aspectes de la matèria de subvencions que no es 
contemplin expressament. 

 
Vilafranca del Penedès, gener de 2016. 
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ANNEX 6. 
 

AVALUACIÓ SOLIDARITATS 2015 
ACTIVITATS REALITZADES A L’ OCTUBRE 

 
3 EXPOSICIONS 
 

• Síria, La paraula de l’exili (9 al 24 d’octubre) 

• Les raons de la Cooperacio (13 al 23 d’octubre) 

• Amarg, dolç i suau. (26 d’octubre al 27 de novembre) 

 

2  promogudes per l’ajuntament i una per una  ONG.  
 
 ACTIVITATS DIVERSES 
 

• Acte d’obertura  (Ajuntament amb Farmamundi,Creu Roja i  C.C. ACNUR i FCCD) 

• Conferència institucional (Ajuntament /Creu Roja Catalunya) 

• 2 Sessions de Cine: Silvered Water  (Cine Club)  

• 1 Cine Fòrum: Silvered Water amb l’Escola de Cultura de Pau de la UB 

• Xerrada Josep Anfruns i Agus Morales Amnistia Internacional Penedès i Casal Popular 

Vilafranca 

• Trobada d’ajuntaments de la Xarxa Mai Més (Amical de Mauthausen ) 

• Presentació del projecte Omplim les maletes (Ass. Amics de Puerto Cabezas) 

ACTES LITERARIS 
 

• Presentació novel·la “Nadie te està esperando” 

• Presentació del poeta Escriptor Acollit pel PEN Català 

 

SENSIBILITZACIÓ EN CENTRES EDUCATIUS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

 

• Programa Activa’t  a la Fassina i al Casal per la Igualtat (Ajuntament amb Metges del 

Món) 

• Taller Educatiu “Escoltem les persones refugiades” a l’Escola Sant Elies i a l’Escola 

Montagut (Ajuntament amb C.C. ACNUR) 

 

ACTIVITATS DE LA XV FESTA DE LA SOLIDARITAT (24/ 10/ 2014) 

 

• 11 ONGs participen als estands + 6 Altres entitats = 16 entitats 

• Altres entitats participants: 

o Amical de Mauthausen i altres camps 
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o PFI La Forquilla – La Fassina – Cuines del Món 

o Grup d’Esplai Parroquial 

o Associació Al Fath per a Dones 

o Comitè Català de l’ACNUR  

o Oficina del Voluntariat de l’Ajuntament de Vilafranca 

 

• Música. Es van realitzar dues actuacions: 

o Audició  i cercavila de la Banda de l’Escola municipal de Músci Ma. Dolors Calvet 

o Audició del grup de percussió “La Torradora” 

 

• Es van projectar les Càpsules Informatives sobre els projectes de les ONGs que reben 

finançament de l’Ajuntament de Vilafranca. 

 

• El C.C. de l’ACNUR va muntar una exposició en una tenda de campanya sobre les 

condicions de vida de les persones acollides en els camps els refugiats. 

 

• Per tercer  consecutiu,  l’alumnat del Programa de Formació i Inserció PFI La Forquilla de 

La Fassina va presentar la Mostra de Cuines del Món. Aquest any, van realitzar una 

activitat de solidaritat adreçada al Rebost Solidari amb l’assessorament de Metges del 

Món. 

 

• El Grup d’Esplai Parroquial va participar amb els grups d’infants petits amb la pintada 

d’un mural amb el text: Benvinguts refugiats. 

 

• L’Associació Al Fath per a Dones, a més de muntar un estand, va fer la seva presentació 

pública com a entitat de recent creació. 

 

• La Llum del Nord.  

 

• L’ACAPS Wilaia Alt Penedès va fer un Conta contes sobre la narració “Amarg, dolç i 

suau”. 

 

ACCIONS DE COMUNICACIÓ: 

 

• Tots els actes a l’agenda de la Web municipal 

• Distribució 1800 tríptics 

• Distribució 200 cartells A3 genèrics XV Festa Solidaritat 

• Diverses trameses per correu electrònic (294 destinataris): 
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COSTOS SOLIDARITATS 2014 

 

• COST TOTAL   9.246,56 €  
 

• DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA 

 

 
 
 
 
Vilafranca del Penedès, gener de 2016 


