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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ. 
6 de maig de 2015 
Hora : 20.00 
Lloc : Sala Pau Boada ( Ajuntament) 
 
L’Ordre del dia de la Comissió preveu els punts següents: 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera sessió.  
2. Informació sobre la convocatòria d’ajuts als projectes de solidaritat i cooperació 2015. 
3. Informació sobre les noves Bases Reguladores dels Ajuts publicades al BOPB del 20 

d’abril. 
4. Creació del Grup de Treball per a la preparació del programa Solidaritats 2015. 
5. Missatge del Regidor de Solidaritat i Cooperació, Sr. Raimon Gusi, amb motiu de la 

finalització del mandat municipal 2011 – 2015.  
6. Torn obert de paraules.  
 

• ASSISTENTS : 
Raimon Gusi i Amigó (President de la Comissió)  
Carme Garrido (Vice presidenta de la Comissió i representant del G.M. PSC) 
Fernando de León (Cap del Servei de Solidaritat i Cooperació) 
Pere Marcé (Grup 3r Món – Mans Unides) 
Jaume Canals (Entrepobles Penedès) 
Vanesa Rafecas (ACAPS Wilaia Alt Penedès) 
Joan Vallvé (Amnistia Internacional Penedès) 
Asma Harti  (La Llum del Nord) 
Antoni Resta (EqualMón)  
Angel Torres (Suport tibet) 
Abdelmalek Erraghioui (Associació Alkantara) 
Tere Soler (G.M. CUP) 
Nicolàs Compañoni (G.M. ICV-EUA) 

• Excusen la seva assistència 
Mònica Pinyol (Assoc. Amics de Puerto Cabezas) 
Mònica Sanahuja (Creu Roja) 
Mª Pilar Sanchez (G.M. PPC) 

• No assisteixen 
Albert Zafra (G.M. ERC) 
Joan Català (G.M. CiU) 
Josep Alvarez (Sindicalistes Solidaris) 
 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera sessió. 
 
S’aprova. 
 
2. Informació sobre la convocatòria d’ajuts als projectes de solidaritat i cooperació 2015. 
 
Fernando de León informa sobre l’estat actual de la convocatòria d’ajuts de 2015. Es lliura un 
document amb la relació de projectes presentats (Annex 1). Actualment, s’està realitzant, 
per part del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,  l’anàlisi dels projectes. Es 
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preveu que, aproximadament, a l’última setmana del present mes de maig, es podrà 
informar a les entitats des del Servei de Solidaritat i Cooperació, el resultat d’aquest anàlisi i 
l’avaluació resultant. En funció del calendari, molt probablement, serà la Junta de Govern 
Local del nou govern resultant de les eleccions municipals del dia 24 de maig qui farà 
l’aprovació dels ajuts i dels respectius convenis. 
 
3. Informació sobre les noves Bases Reguladores dels Ajuts publicades al BOPB del 20 

d’abril. 
Es lliura un document (Annex 2) que reprodueix l’Edicte de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, sobre la publicació de les noves Bases Reguladores de la concessió d’ajuts per la 
Solidaritat i la Cooperació del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6861 del 29 
d’abril de 2015. 
 
Fernando de León informa que amb aquesta publicació es dona per finalitzat el procés de 
reforma de la regulació dels ajuts iniciada per la Comissió el desembre de 2014. La 
convocatòria de 2016 es regularà per aquestes Bases, definitivament aprovades. 
 
4. Creació del Grup de Treball per a la preparació del programa Solidaritats 2015. 
Fernando de León proposa la creació d’un Grup de Treball per a preparar el programa 
Solidaritats 2015 i la XVI Festa de la Solidaritat. Tenint en compte que en diverses 
oportunitats des de la Comissió s’ha comentat que caldria fer una revisió i, si s’escau, una 
reformulació d’aquestes activitats, des del Servei de Solidaritat i Cooperació s’ha considerat 
la conveniència de començar immediatament per a disposar de temps per a la reflexió i 
l’elaboració de propostes. 
 
Es presenta una proposta de Temes a tractar i Calendari del Grup de Treball (Annex 3). 
Aquesta és una proposta flexible i de mínims que preveu una seqüència de reunions 
mensuals des del mes de maig fins el setembre, quan s’hauria de tancar la programació. Es 
manifesta la voluntat del Servei de Solidaritat i Cooperació de que siguin les entitats les que 
prenguin el protagonisme en la formulació i realització d’aquestes activitats, comptant 
sempre amb el suport de l’Ajuntament. 
 
Antoni Resta (EqualMón) manifesta que la proposta de fer les reunions en dimarts, no 
s’ajusta a les possibilitats del representant de l’entitat. 
 
Es canvia la data de la primera reunió, proposada per a dimarts, 12 de maig, i es convoca per 
a dimecres, 13 de maig, a les 19 hores a l’Escorxador.  En aquella primera reunió, el Grup 
redefinirà el calendari. 
 
S’aprova la proposta de temes i calendari amb les modificacions presentades. 
 
Per altra banda es demana a les entitats representades a la Comissió que proposin 
representant per a integrar el grup de Treball. 
 
A falta de la comunicació dels representants de 3 entitats, el Grup de Treball ha quedat 
constituït segons el que es presenta en el quadre següent: 
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 El Servei de Solidaritat i Cooperació sol·licitarà a les entitats que encara no han designat 
representant, que ho facin el més aviat possible. 
 
5. Missatge del Regidor de Solidaritat i Cooperació, Sr. Raimon Gusi, amb motiu de la 

finalització del mandat municipal 2011 – 2015.  
El Regidor proposa canviar l’ordre previst de temes i presentar tres informacions abans del 
seu missatge. 

El regidor informa sobre tres temes 

• Aportacions de l’Ajuntament de Vilafranca a les Campanyes en resposta als efectes 
del terratrèmol del 25 d’abril al Nepal 

• Activitats realitzades en la Campanya SOM AIGUA 

• 2ª Mostra de Curtmetratges – Vilafranca Roda Solidaritat 2015. 

Pel que fa a les Aportacions de l’Ajuntament de Vilafranca a les Campanyes en resposta als 
efectes del terratrèmol del 25 d’abril al Nepal, Raimon Gusi explica que l’Ajuntament de 
Vilafranca ha realitzat aportacions per dues vies. Per una banda participant al projecte 
proposat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, projecte  2782. RESPOSTA ALS 
EFECTES DEL TERRATRÈMOL A NEPAL  (Annex 4). 
 

ENTITAT NOM I COGNOM 

GRUP 3r MÓN -  MANS UNIDES PERE MARCÉ 
 

ASSOCIACIÓ ENTREPOBLES PENEDÈS 
 

JAUME CANALS 

ACAPS WILAIA ALT PENEDES  
 

AMNISTIA INTERNACIONAL PENEDÈS 
 

TANIA HERRERA 

FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA 
SINDICALISTES SOLIDARIS 

 

CREU ROJA ALT PENEDÈS MONICA SANAHUJA 
 

ASSOCIACIÓ D’AMICS DE PUERTO 
CABEZAS 

 

LA LLUM DEL NORD ASMA HARTI 
 

EQUALMÓN JOSEP A. ESTEBAN 
 

SUPORT  TIBET ÀNGEL TORRES 
 

ASSOCIACIÓ ALKANTARA 
 

KAMAL BENBRAHIM 
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També l’Ajuntament, com a membre del Fons d’Ajuda Humanitària i Emergències (FAHE) que 
promou l’organització FARMAMUNDI, participa en les ajudes per a una primera intervenció 
d'assistència sanitària d'emergència amb l’ONG Fontilles i la Nepal Leprosy Trust (NLT) per 
atendre més de 300 famílies dels districtes de Sindhuli i Sindhupalchok, a la regió central del 
Nepal, fortament afectats pel terratrèmol. 

En relació amb les activitats realitzades i previstes a Vilafranca de la Campanya SOM AIGUA, 
el Regidor explica les activitats, destacant la transversalitat de les actuacions a l’àmbit 
municipal i la participació de col·lectius molt diversos (persones majors dels Casals d’Avis, 
joves del programa Adolescents de Serveis Socials, etc). Es lliura un document  (Annex 5) en 
el qual es detallen les activitats realitzades i les previstes en el marc d’aquesta campanya.  

Raimon Gusi també es refereix a la 2ª Mostra de Curtmetratges – Vilafranca Roda 
Solidaritat 2015, manifestant la importància de l’esdeveniment tenint en compte la 
participació de col·lectius d’estudiants, en aquest cas de l’Escola Municipal d’Art  Arsenal i de 
l’Institut Milà i Fontanals i de la visibilització de les ONGs i les seves activitats davant 
d’aquest públic juvenil.(Annex 6). 

Un cop informada la Comissió sobre aquestes tres temàtiques, el Regidor dirigeix unes 
paraules ala Comissió amb motiu de la finalització del mandat municipal 2011 – 2015. 

Missatge del Regidor de Solidaritat i Cooperació Raimon Gusi i Amigó: En primer terme, el 
Regidor destaca la feina feta per la Comissió en el seu conjunt i per cadascuna de les entitats 
i expressa las seves felicitacions a tots/es els/les representants. 

Per altra banda comenta que hem passat una etapa difícil. Tots hem tingut interioritzada la 
dificultat d’aquests temps. La crisi econòmica aquí, ha tingut conseqüències. Ha afectat 
d’alguna forma la cooperació, però també ha tingut altres repercussions: rumors i prejudicis 
contra la cooperació: això típic de “ara hem d’anar a ajudar allà... si aquí estem tan 
malament...”. Diu el Regidor que ara, precisament des del FCCD s’està treballant en una 
campanya per a desmuntar els rumors i estereotips que van en contra de la cooperació. 
Manifesta que hem anat donant resposta a aquestes manifestacions. Que tots hem respost 
al rumors. Dia a dia. I això ens ha deixat una mica frenats, potser inconscientment.  

Però ara  es percep un canvi positiu. Espero que això que diuen els “gurús de l’economia” 
sigui veritat... Però en tot cas, la societat, ha arribat un moment en que més enfonsada no 
pot estar. Crec que floreix una nova primavera. Sigui com sigui, però entenc que es millorarà 
i ajudarà a que es pugui treballar amb més alegria, en el bon sentit de la paraula. Perquè la 
gent vol una nova cosa perquè està cansada del que hi ha. Penso que, anem en la bona 
direcció. Que les polítiques de cooperació del futur segur que seran més intenses; les 
podrem explicar millor, segur que tindrem més complicitats. Tindrem o no més recursos? No 
ho sé. Però penso que si. En qualsevol cas, crec que millorarem l’actuació. En tot cas podem 
veure el panorama amb optimisme.  

Ara acaba una legislatura i comencem una altra. No em refereixo només a Vilafranca. Parlo 
en general.. del món occidental, en general. Un dels objectius serà reivindicar fins i tot més 
del 0,7%. I allà on no es pugui que s’arribi o es mantingui el 0,7%. 
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Quan posava l’exemple de Vilafranca Roda Solidaritat, volia manifestar que hem de trobar 
complicitats amb la societat civil amb noves estratègies. Castellers de Vilafranca... s’han 
d’implicar més...Ja s’està treballant en aquest sentit. Sense obligar a ningú hem d’aconseguir 
fer participar entitats, associacions, escoles, instituts, entitats esportives culturals, tots junts.  

Que no hi hagi guetos. Què vol dir que “tu ets el cooperador..”? Tu el casteller? Podem 
treballar diferents polítiques de gènere, d’ensenyament. Tots ens hem d’implicar. No has de 
portar el carnet de cooperant per a cooperar. Els castellers que van a Xile no porten el carnet 
de cooperants... i estan fent cooperació. Hem de fer una política més interdepartamental 
com estem fent. S’ha d’estendre. Amb més  voluntat i amb més consens. Implicant a tothom. 
Buscant fórmules imaginatives. A vegades es fan conferències amb un conferenciant molt 
reconegut, fa una conferència molt ben feta i venen deu persones... i ja està. No ens hem de 
quedar tancats en una sala de l’Escorxador. Anem al Vinseum, a Cal Figarot i fins i tot jo diria 
al Fòrum Berger Balaguer...  

En tot cas, veig que hem fet una feina ben feta aquests anys i que ara entrem en una recta 
en la qual podem proposar coses noves i sobre tot avançar. 

Carme Garrido: S’ha de valorar molt el treball que s’ha fet des de les entitats i també en 
col·laboració amb l’Ajuntament. Aquest treball ha tingut bons resultats. El treball transversal 
ha servit per a actuar tots plegats. Des de diferents departaments municipals i des de les 
entitats de sempre i amb nous col·lectius i noves entitats. Aquesta és una manera d’incidir 
en la societat. Que cada vegada més gent se senti partícip i implicada. Des de tots els àmbits, 
tots podem aportar el seu granet de sorra. Perquè tots som corresponsables. El món el fem 
girar nosaltres i depèn de com el fem girar, els resultats podran ser millors. Crec que anem 
en el bon camí.  Malgrat les dificultats, les limitacions econòmiques, anem pel bon camí. I 
sobre tot vull agrair el vostre treball. Perquè el treball de coooperant, des de les entitats, des 
del voluntariat s’ha de reconèixer i posar en valor. 

Raimon Gusi: Posem-hi alegria. Perquè evidentment s’ha de millorar molt, començant per 
nosaltres. Però si tu expliques què fem i l’ensenyes a algú a Catalunya, li agafa un infart. 
Diria: “Tot això feu!?” Perquè hem reformat reglament, bases reguladores, hem fet actes i 
campanyes: Vilafranca Roda Solidaritat, Som Aigua, i moltes coses més, nom ‘en recordo. En 
qualsevol poble de Catalunya que ho expliquis serà impactant. Crec que hem d’estar 
contents. Això és el que hem pogut fer. I farem més. 

Antoni Resta: I fins i tot hem arribat a entendre com funcionen les puntuacions i com es 
calculen els ajuts als projectes pel FCCD! 

Tere Soler: Veig que s’expressa molta sensibilitat envers la solidaritat i la cooperació i això 
està molt bé. Clar que estem en campanya electoral. A mi m’agradaria veure tot això 
plasmat en els diferents programes electorals, perquè normalment, aquest apartat se’l 
salten i no hi és mai. Diria que en les passades eleccions, només estava al programa de la 
CUP . Gairebé posaria la mà al foc. Perquè està molt bé parlar de tot això, però ens ho hem 
de creure. Si, es cert: aquí es fa feina. Però tenim referents d’altres llocs on es fa més i tenen 
altres formes de fer-lo. No ens hem de quedar en que fem molta feina i aquí ens quedem. 
Tenim molt per a aprendre.  
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Com que aquesta reunió és la última d’aquesta legislatura, jo em voldria acomiadar. Jo porto 
molts anys assistint a aquesta Comissió, crec que fa 13 o 14 anys que vinc. Diré que estic en 
l’àmbit de la cooperació gracies al Fernando que em va suggerir fa temps, al 2002, crec, que 
participés a l’Agermanament amb Puerto Cabezas. 

També vull destacar que les entitats d’aquí fan molta feina. Que costa encontrar els recursos 
humans i a vegades no és fàcil el suport de l’administració. Vull animar les entitats a seguir 
treballant. Potser cal una renovació a molts nivells. I ja miraré els vostres programes pollítics. 

Antoni Resta: Jo diria que he aprés molt en aquestes reunions. Soc un jove cooperant (com a 
persona tinc uns quants anys...) Penso que hi ha hagut en aquesta comissió la llibertat per a 
expressar tot tipus d’opinions, a vegades dures, a vegades més suaus. Però que s’avança. 
S’avança d’aquesta manera: compartint els dubtes que es té de les coses. La necessitat que 
les coses canviïn. Només porto pocs anys i es treballa molt bé. 

Tere Soler: Bé, jo voldria dir que han passat molt regidors, molts tècnics de cooperació. Que 
he estat molt insistent, per exemple en retolar les entrades de la vila amb els 
agermanaments de Vilafranca. I ara vull recordar un cop més que estaria molt bé que hi 
hagués la Casa de la Solidaritat i la Cooperació. 

Raimon Gusi: Veig que això és una bona proposta per a treballar l’any que ve amb motiu del 
XXè aniversari de la creació de la Comissió. 

Tere Soler: També penso que s’hauria d’insistir més en l’assistència dels representants del 
grups polítics municipals a aquestes reunions. 

Raimon Gusi: Ho hem fet però no ens hem sortit. Caldrà ser més exigent. 

Asma Harti: Pregunta si s’han de portar propostes concretes del tema central del programa 
a la primera reunió del Grup de Treball Solidaritats. 

Fernando de León: Explica que en la reunió es tractarà de definir la dinàmica i calendari del 
grup de treball i com es tractaran els temes proposats. Insisteix en que el Servei de 
Solidaritat i Cooperació serà poc intervencionista, fent recaure en les entitats el pes de la 
formulació de les propostes i de l’organització del programa i dels actes. 

Recorda també que aquesta és la darrera reunió de la legislatura i per tant, els/les 
representants dels Grups Municipals cessen en el seu càrrec. Els/les representants de les 
entitats, en canvi, es mantenen. Passades les eleccions del 24 de maig i constituït el nou 
consistori els Grups Municipals hauran de designar els/les representants i s’incorporaran ala 
Comissió.  

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

 

 Vilafranca del Penedès, 6 de maig de 2015 
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ANNEX 1

Entitat Projecte Cost total Sol·licitud Observacions 

Amics de Puerto 
Cabezas 

Tú y yo sembrando el futuro del mañana a niñas sobrevivientes de 
violencia. 

 
37,935,00 

 
18.000,00 

 

Entrepobles Fortalecimiento de capacidades a organizaciones que integran la 
red Centroamericana desde la comunicación para el desarrollo y el 
cambio social. 

 
 

68.126,39 

 
 

16.655,50 

 

Entrepobles Dona’m cine, un projecte audiovisual “on line” de curtmetratges 
solidaris realitzats per dones. 

 
12.550,00 

 
4.840,00 

Projecte de 
sensibilització 

EqualMón Xarxa d’escoles sense violència a la Província d’Al Hoceima (6ª 
fase) 

 
63.906,00 

 
17.350,00 

 

EqualMón El reforç de la professionalitat dels operadors socials i comunitaris 
i el naixement i consolidació de xarxes de l’economia sostenible 
mitjançant l’enfortiment de les seves professionalitzacions i la 
creació de micro empreses de dones en Al Hoceima  

 
 
 

73.170,00 

 
 
 

4.200,00 

 

Grup 3r. Món -  
Mans Unides 

Reducción de vulnerabilidades y refuerzo de las capacidades de 
respuesta de la población e instituciones en 21 comunidades de 
Quetzaltenango y San Marcos – Guatemala 

 
 

202.384,10 

 
 

18.500,00 

 

La Llum del Nord El Marroc en moviment, un projecte pel desenvolupament  13.000,00 6.000,00  

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

 
236,121,00 

 
10.000,00 

 

Sindicalistes 
Solidaris 

Programa de Formación “Trabajo decente para todos y todas II” EL 
Salvador 2015 – 2016 

 
51.611,00 

 
11.449,25 

 

  
Partida disponible: 78.835,00  - (73,68% del sol·licitat) 

 
484.747,49 

 
106.994,75 

 

Relació de projectes presentats a la Convocatòria d’ajuts 2015 
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ANNEX 2 

1/1     Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya   Núm. 6861 – 29.4.2015 

CVE-DOGC-A-15112079-2015 

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL 
LOCAL 
AJUNTAMENTS 
 
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
 
EDICTE sobre publicació de les noves bases regulado res de la concessió d'ajuts per a la 
solidaritat i la cooperació. 
 
El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, amb núm. reg. 022015010250, de data 20 d’abril de 
2015, ha 
publicat el text íntegre de les noves Bases reguladores de la concessió dels ajuts per a la Solidaritat i 
la 
Cooperació de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, les quals van ser aprovades definitivament pel 
Ple 
municipal en data 17 de febrer de 2015. 
 
 
Vilafranca del Penedès, 20 d’abril de 2015 
 
Pere Regull i Riba 
 
Alcalde 
 
(15.112.079) 
 
 
 
ISSN 1988-298X      http://www.gencat.cat/dogc     DLB 38014-

2007 
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1. PROPOSTA INICIAL DE TEMES A TRACTAR PEL GRUP DE TREBALL: 

 
1.1. Definició general del programa Solidaritats: 

1.1.1. Objectius 
1.1.2. Entitats participants 
1.1.3. Altres entitats, col·lectius o grups. 
1.1.4. Temàtica de referència o fil conductor 
1.1.5. Temporalització 

 
1.2. Definició general  de la XVI Festa de la Solidaritat 

1.2.1. Objectius 
1.2.2. Entitats participants 
1.2.3. Entitats, col·lectius o grups convidats 
1.2.4. Data 
1.2.5. Emplaçament 

 
1.3. Propostes d’activitats per al programa Solidaritats i per a la XVI Festa de la Solidaritat 

1.3.1. De les pròpies entitats de la Comissió i Ajuntament 
1.3.2. Activitats conjuntes 
1.3.3. Activitats per part d’altres entitats. 

 
1.4. Difusió de les activitats: 

1.4.1. Mitjans de comunicació locals 
1.4.2. Publicitat 2.0 (Xarxes socials; e-mailing; etc)  
1.4.3. Publicitat convencional: Cartelleria, diptics, etc 
1.4.4. Altres 

 
1.5. Avaluació:  

1.5.1. Definició d’indicadors 
1.5.2. Metodologia 
 

2. CALENDARI BASE: 5 REUNIONS DEL GRUP AMB EL SERVEI DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
 

a. 12 DE MAIG:  Temes 1.1. i  1.2. 
b. 9 DE JUNY: Tema 1.3  
c. 7 DE JULIOL: Tema 1.4  
d. 11 D’AGOST: Tema 1.5. 
e. 8 DE SETEMBRE: Tancament del programa 
  

Aquest calendari pot ampliar-se amb reunions de les entitats representades al grup o sub grup 
especialitzats. 
 
 
Vilafranca del Penedès, 6 de maig de 2015 

GRUP DE TREBALL 
PREPARACIÓ DEL PROGRAMA 

SOLIDARITATS 2015 

ANNEX 3 
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ANNEX 4 
 
 
 
El dia 25 d’abril de 2015 un terratrèmol de magnitud 7,8 graus de l’escala de Richter va sacsejar 
el Nepal i va ocasionar més de 3.000 pèrdues humanes i materials. Segons l’OCHA-Oficina de 
Coordinació d’Afers Humanitaris de Nacions Unides a l’Àsia i el Pacífic, s’estima que la xifra de 
persones afectades a l’àrea impactada pel terratrèmol és de més de 6,6 milions. 
 
Aquests fets s’agreugen per l’alta vulnerabilitat que pateix el Nepal, un dels països més 
empobrits del món, que pot no estar preparat per donar resposta a un desastre d’aquesta 
magnitud. El Nepal és el país més empobrit del sud d’Àsia. El conflicte intern que pateix des de 
fa anys és un factor que n’ha limitat el desenvolupament. Malgrat els Acords de Pau signats 
l’any 2006, que han suposat una certa estabilitat i han assentat les bases per al creiexement, la 
situació de vulnerabilitat que viu la major part de la població nepalesa és molt elevada. 
 
El Govern del Nepal ha declarat l’estat d’emergència a les zones afectades i ha sol·licitat ajut 
internacional. El Govern nepalès confirma que 30 dels 75 districtes del país, a l’oest i a les zones 
centrals (inclosa la Vall de Kathmandú), estan afectats pel sisme.  
 
Davant d’aquesta catàstrofe, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, ha posat en 
marxa una campanya d’emergència dins la filosofia de reconstrucció postemergent, per tal de 
donar suport als esforços que el propi país ha començat a dur a terme amb l’acompanyament 
de la cooperació internacional. 
 
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha previst sumar-se a aquest procés de reconstrucció i 
de suport a la població damnificada, amb una aportació de tres mil euros (3.000,00€) al 
projecte 2782. RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A NEPAL que promou el FCCD. 
 
 
Nota: Les dades referides a l’impacte i persones afectades i víctimes del terratremol corresponen al 27 d’abril. 
Posteriorment, el nombre de victimes mortals supera els 7.000, les  persones ferides són més de 14.000 . 

 
 
 
 
Vilafranca del Penedès, 6 de maig de 2015 

INFORMACIÓ  
APORTACIÓ EMERGÈNCIA NEPAL 

ABRIL 2015 
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PRESENTACIÓ 
Darrera la normalitat que, en el nostre entorn, representa obrir l’aixeta i proveir-se d’aigua, hi ha una 
realitat diferent a nivell planetari: a dia d’avui 1.100 milions de persones no tenen accés a l’aigua 
potable i 2.600 milions a un sanejament adequat. 
 
L’accés a l’aigua potable i a un sanejament adequat és en un factor fonamental per al desenvolupament 
humà. 
 
Des de juliol de 2010 l’accés a l’aigua està reconegut com a un dret humà per l’Assemblea General de les 
Nacions Unides. En conseqüència, la responsabilitat de garantir l’accés universal a l’aigua i al sanejament 
no només recau en els estats i institucions de les zones del planeta on la garantia encara no és completa 
sinó que es tracta d’una responsabilitat compartida per tota la humanitat. 
 
Això que s’anomena “la nova cultura de l’aigua” comporta no només aspectes de modernització 
tecnològica, adequació legal, actualització institucional, sostenibilitat i respecte pel medi ambient, sinó 
fonamentalment un canvi cultural, de l’escala de valors.  
 
En aquest context, des del Fons Català de Cooperació al desenvolupament en col·laboració amb l’ONG 
Enginyeria Sense Fronteres i els ajuntaments que formen part del Grup Aigua, s’està impulsant la 
campanya SOM AIGUA ( http://www.somaigua.cat/ )   
 
SOM AIGUA, TAMBÉ A VILAFRANCA 
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès forma part d’aquest grup de municipis i ha decidit posar en 
marxa a la Vila, diverses activitats en el marc d’aquesta campanya, amb l’objectiu d’informar i 
sensibilitzar la població sobre la importància de l’aigua, de la seva gestió, de la necessitat d’un ús 
racional i responsable i de la magnitud de les accions de la cooperació internacional per la millora de la 
situació al conjunt del planeta. 
 
La Campanya s’inicia a Vilafranca, a la quarta setmana de març, tenint en compte que el 22 de març està 
reconegut per les Nacions Unides com el Dia Mundial de l’Aigua. En aquest sentit les accions realitzades 
en el marc d’aquesta campanya, han estat les següents: 
 

• 26 de març, a les 18:30 a la Sala d’Actes de l’Escorxador: Inici de la Campanya amb la 

presentació del Vídeo “Memòria Líquida a Vilafranca”. Aquest document audiovisual recull el 

testimoni de diferents persones que recorden les característiques de l’accés a l’aigua i al 

sanejament a la seva infància o joventut. El vídeo constitueix un primer material de la campanya 

a Vilafranca, produït expressament per a la seva difusió en diversos centres i col·lectius locals. 

L’acte va comptar amb la presència de regidors i tècnics municipals i una representant de l’ONG 

Enginyeria Sense Fronteres, a més de algunes de les persones que van participar al vídeo des 

dels Casals d’Avis. 

  

• 21 d’abril, a les 19:00 a la Sala d’Actes de l’Escorxador: Inauguració de l’exposició “L’aigua: allà i 

aquí...” que presenta de forma senzilla la realitat de l’accés a l’aigua, com a dret humà, a partir 

de les realitats locals dels municipis agermanats de Puerto Cabezas (Nicaragua) i Vilafranca del 

Penedès.  
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Aquesta exposició romandrà a la Sala d’Actes de l’Escorxador fins el 21 de maig i posteriorment 

serà itinerant per diferents espais públics de la ciutat. L’exposició és una iniciativa del Servei de 

Solidaritat i Cooperació amb la col·laboració de l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, 

d’Enginyeria Sense Fronteres i del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 

 

•  25 d’abril, des de les 10 del matí a la Plaça Penedès Accions al Carrer, en mig de l’ambient del 

mercat setmanal de Vilafranca es van desenvolupar tres activitats: 

1. A partir de les 10 hores: Un grup de joves del projecte Adolescents dels Serveis Socials de 

l’Ajuntament de Vilafranca, coordinats per professors del’Escola Municipal d’Art Arsenal, 

van realitzar una pintura mural participativa sobre la temàtica de l’aigua al món en una 

paret de l’edifici del CAP Vilafranca. 

 

2. Des de les 11 hores: Va estar oberta l’exposició "L'aigua: un dret i no una mercaderia” 
produïda per Enginyeria Sense Fronteres: Aquesta exposició localitzada en una estructura 
inflable, mostra, a través de diferents pantalles i amb petits documentals a cadascuna, les 
múltiples realitats que viuen els països empobrits a causa de la Crisi Mundial de l’Aigua. 

 
 

3. A les 12 hores es va iniciar l’espectacle de circ al carrer  “Els exploradors de l’aigua”  que 
narra la història de dos aventurers que arriben a una nova terra i descobreixen un pergamí 
que els invita a resoldre el “conflicte de l’aigua”. A través de malabars, equilibrisme, màgia, 
clown i altres tècniques de circ els dos actors exemplifiquin, amb la participació activa del 
públic, els valors universals associats a l’aigua, com són la solidaritat i la cooperació.  
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Properes activitats: 
 

• 7 de maig: Presentació del video Memòria Líquida al Casal Municipal d’Avis del Tívoli 

• 10 de maig:  Passejada per la Riera “Un mosaic d’ecosistemes: vinyes i sembrats, el bosc de 
ribera i la brolla arbrada”guiada pel naturalista Xavier Bayer en la qual es podrà veure com la 
disponibilitat d’aigua condiciona diferents ecosistemes de la nostra comarca. (Activitat 
organitzada pel Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vilafranca). 

• 13 de maig: Presentació del video Memòria Líquida al Casal Municipal d’Avis de L’Espirall 

• Maig – Juny:  Distribució en lavabos i dutxes públiques d’adhesius de la campanya que 
informen de l’aigua com a Dret Humà i que conviden al seu ús de forma responsable i racional.  

• Juliol: El programa de lleure H2Oci que, per segona vegada organitza el Servei d’Esports a les 
piscines municipals, estarà enguany dedicat a la temàtica que aborda la Campanya, amb una 
oferta de diverses activitats vinculades. 

• Juny – Desembre:  
o Itinerància de l’exposició “L’aigua, allà i aquí” a diferents espais públics de la vila. 
o Presentació del vídeo Memòria Lïquida i de l’Exposició ”L’aigua, allà i aquí” als centres 

educatius. 
 
 

Vilafranca del Penedès, 6 de maig de 2015 
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La segona edició del programa Vilafranca Roda Solidaritat 2015 – Segona Mostra de 
Curtmetratges es va portar a terme entre el mes de desembre de 2014 i abril de 2015. 
 
La proposta d’aquesta segona edició plantejava incoporar un nou centre educatiu, mantenint la 
participació de l’Escola Municipal d’Art Arsenal. La finalitat d’aquesta ampliació ha estat la 
d’ampliar l’abast de l’activitat entre la població dels centres de secundària. 
 
El centre convidat a participar en l’edició 2014 – 2015 ha estat l’Institut Milà i Fontanals. 
 
Les activitats es van posar en marxa al desembre de 2014, entre el dia 2 i el 18 de desembre es 
van portar a terme les sessions de Cinema a l’aula amb un total de 26 hores lectives 
desenvolupades (10 a l’arsenal i 16 a l’Institut Milà i Fontanals), amb una participació d’uns 210 
alumnes. 
 
El 29 de gener, a l’Escorxador, es va realitzar una sessió informativa amb les ONGs, amb 
l’alumnat dels dos centres educatius participants, la Fundació Tus Ojos i el Servei de Solidaritat i 
Cooperació. Aquesta trobada es plantejava la finalitat d’apropar de forma directa als joves 
participants amb les ONGs de Vilafranca. 
 
Una representació dels grups d’alumnes dels dos centres – uns setanta estudiants-  van assistir 
acompanyats del docents encarregats de conduïr l’activitat, en col·laboració amb la Fundació 
Tus Ojos. Per la Fundació Tus ojos va estar present el seu director Manuel Serrano. 
 
En quant a les organitzacions, van assitir a la trobada l’Associació d’Amics de Puerto Cabezas 
(Mònica Pinyol); Associació Alkantara (Kamal Benbrahim); Amnistia Internacional Penedès 
(Jesus Suriol); EqualMón (Antoni Resta) ACAPS Wilaia Alt Penedès (Miquel Cartrò) i Creu Roja 
 
En els mesos de febrer i març es va portar a terme l’Acció 2 dedicada al rodatge dels 
curtmetratges: Escriptura dels guions; preproducció i rodatge propiament dit, en els dos 
centres educatius. 
 
La gravació de lespresentacions de les entitats participants es va realitzar entre el 26 de març i 
el 13 d’abril. 
 
La presentació de la Segona Mostra de Curtmetratges es va fer divendres, 17 d’abril a la Sala 
Zazie amb l’assistència d’unes 250 persones. 
 
El vídeo final inclou 5 curtmetratges (3 a l’Arsenal i 2 al Milà i Fontanals) i la inserció de 
presentacions de 7 entitats. 
 
Actualment es pot visualitzar seguint el següent enllaç: https://vimeo.com/126974646  
 
Vilafranca del Penedès, 6 de maig de 2015 
 

ANNEX 6 
INFORMACIONS  

2ª MOSTRA DE CURTMETRATGES 
VILAFRANCA RODA SOLIDARITAT 2015 


