ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ.
28 de gener de 2020
Hora : 19h
Lloc : Plaça Penedès, 3, 2a planta -Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Ordre del dia

1. Aprovació de les bases específiques de la convocatòria per a la concessió d’ajuts per a
projectes de solidaritat, de sensibilització i de cooperació al desenvolupament 2020.
2. Proposta de treball de jornades de reflexió sobre Solidaritat i Cooperació.
3. Ciutats Defensores drets Humans 2020
4. Torn obert de paraules
5. Torn obert de paraules
Assisteixen:
Joan Vallvé

Amnistia Internacional

Joan Parra

Amnistia Internacional

Pau Solis

Amnistia Internacional

Jaume Canals

Entrepobles

Toni Alsina

Sindicalistes Solidaris

Teresa Baqués

Amics de Puerto Cabezas

Montse Saumell

Amics de Puerto Cabezas

Pere Marcé Ricart

Grup 3r món_Mans Unides

Quike Galardi

Representació del Grup Municipal VEC

Aleix Rodriguez

Representació del Grup Municipal CUP

Montserrat Arroyo

PSC

Eva Millas

Ajuntament de Vilafranca – Solidaritat i Cooperació

Excusen la seva assistència:
Monica Sanahuja

Creu Roja Alt Penedès

Asma Harti

La Llum del Nord

Francisco Martín

IPA Rescue

Carles Periz

Fundació Pau i solidaritat

Marissa Martí

Fundació Vicenç Ferrer

La Sra. Montse Arroyo Ferrando, presidenta de la Comissió de Solidaritat i Cooperació obre
la sessió saludant a les persones presents i agraint la seva assistència. Seguidament, dona la
benvinguda als nous membres de la comissió.
Dona pas al primer punt de l’ordre del dia.

1. Aprovació de les bases específiques de la convocatòria per a la concessió d’ajuts per
a projectes de solidaritat, de sensibilització i de cooperació al desenvolupament
2020.
La regidora Montserrat Arroyo inicia el primer punt de l’ordre del dia explicant que a
l’Ajuntament de Vilafranca a entrat una nova interventora, la qual té paralitzats alguns
tràmits, entre ells la modificació de les bases generals i específiques de les diferents
convocatòries. En aquest sentit la regidora continua explicant que l’Aureli Ruiz en la reunió
que va participar va fer la proposta de poder afegir a les bases específiques la possibilitat de
poder mantenir una reserva en el pressupost en cas de necessitat en alguns dels projectes
presentats. La regidora continua explicant que les bases continuaran sent les mateixes, fins
que des de intervenció es faci una modificació de les bases generals de les convocatòries que
obra l’Ajuntament i aquesta permetrà modificar també les específiques.
Eva Millas (tècnica de cooperació) passa a explicar les bases específiques de les convocatòries,
i comentant que una vegada el presentades les bases a la present comissió, es donarà pas a
que aquestes passin per Junta de Govern Local i posteriorment es comunicarà a totes les
entitats quan queda oberta la convocatòria per a presentar els seus projectes. Continua
explicant que el termini de presentació serà de 45 dies, i el tràmit serà electrònic i mitjançant
signatura digital.
La previsió de la nova convocatòria pot ser que sigui més lenta que anys anteriors degut als
canvis amb la nova interventora i ha de passar per el seu vist-i-plau definitiu.
La regidora demana a les persones assistents si tenen alguna cosa a dir sobre aquest punt de
l’ordre del dia
Jaume Canals, intervé dient que es constata que continua la mateixa quantitat del últims cinc
anys, així com també el fet de que es pugui fer públic i que tota la ciutadania pugui tenir
accés de com s’arriba a la xifra i càlcul del 0.7%.

Eva Millas, intervé que enguany s’ha demanat la redacció de un pla director i que potser
aquest serà un bon moment per treballar tant la participació ciutadana com també la
transparència de tot el que es treballa des del Servei de Solidaritat i Cooperació i que això
quedi reflectit a la diagnosis que d’aquest procés en sortirà.

2. Proposta de treball de jornades de reflexió sobre Solidaritat i Cooperació.
Montse Arroyo , explica que a demanda de les entitats i desprès de valorar que la participació
de les entitats de Solidaritat i cooperació així com també els representants del grups
municipals en les diferents convocatòries de la Comissió de Solidaritat i Cooperació, és molt
baixa, es va fer la proposta de fer unes jornades formatives i de reflexió.
Es demana a totes les persones assistents que es el quin format podrien tenir aquestes
jornades i quin contingut voldrien treballar així com possibles dates per a garantir màxima
participació.
Quique Galardi (VEC), intervé dient que caldria reflexionar de quins són els motius de la
manca d’assistència a les diferents comissions convocades. També comenta que desconeix
que fa cada una de les entitats que formen part la comissió i potser caldria tenir un espai per
saber que fa cada una de les entitats. Continua dient que cal donar forma a quin ha de ser el
funcionament de la comissió i el seu reglament.
Eva Millas, intervé dient que la idea de la jornada ha de ser un espai de formació i reflexió que
permeti la cohesió de les entitats que formen la comissió de solidaritat i cooperació. El fer la
proposta en la reunió d’aquest dia es per saber quines són les necessitats i demandes de les
entitats per tal de poder-la organitzar.
Aleix Rodriguez (CUP), intervé preguntant sí es tracta d’una jornada interna per a les entitats
o bé unes jornades de caire públic obert a la ciutadania.
Montse Arroyo, intervé explicant que la proposta inicial ve donat en una de les últimes
reunions només van participar tres persones i d’aquí va sortir aquest plantejament.
Joan Parra (Amnistia Internacional), comenta que creu que s’ha de treballar més la cohesió.
Continua explicant que en mandats anteriors s’havien organitzat sopars o actes de trobada de
caire informal. També comenta que des de Amnistia ja realitzen formacions i potser ells no
necessitarien aquesta.
Eva Millas, intervé que s’ha intentat treballar el tema de la cohesió ja sigui la paella popular
en motiu del XX Festa de solidaritat i el concert de les mans dels Sirgadors, però tampoc a
funcionat.

Es genera debat al voltant de la jornada i format d’aquest i finalment es decideix que les
diferents entitats facin una possible proposta i l’enviïn via correu electrònic al Servei de
Solidaritat i cooperació.
3. Ciutats Defensores drets Humans 2020
Eva Millas explica que és el tercer any en el que el Servei de solidaritat i cooperació participa
en el projecte Ciutats Defensores de Drets Humans, juntament amb altres municipis.
En el marc d’aquest projecte es conviden a defensors i defensores de drets humans i
participen en xerrades i activitats adreçades principalment al públic jove.
Seguidament exposa quines són les persones defensores de drets humans que s’han convidat
en aquesta edició i també quines són les que participaran a Vilafranca del Penedès. (adjunt
document de les persones defensores de Drets Humans.
4. Torn obert de paraules
Eva Millas, intervé explicant que des del Servei d’igualtat s’està treballant amb la programació
del dia internacional de les dones (8 de març) explicant alguns dels actes i persones que estan
convidades. Continua convidant a totes les entitats a que facin propostes de possibles actes
per tal de incloure’ls dins de la programació 8 de març. Finalment es diu a les entitats que es
compartirà el quadre de les activitats que ja hi ha programades per tal de que les entitats
tinguin en compte alhora de programar i no solapar amb altres actes.
Eva Millas, intervé explicant que hi ha un tema molt preocupant que és el Racó solidari i el
programa solidaria. Ens estem trobant moltes dificultats amb les diferents entitats, i en alguna
ocasió s’ha deixat el programa descobert afectant directament amb la programació de Radio i
TV. Es demana compromís per part de totes les entitats i a la vegada també és diu que qui no
tingui disponibilitat o bé no vulgui formar part i/ho participar que ho digui. Es un tema
voluntari i per tant qui vulgui que ho aprofiti i qui no que ens ho comuniqui i no comptarem
amb aquesta i donarem l’espai a un altre entitat.
Intervé Joan Parra, dient que entre març i abril s’està preparant una campanya de la
penalització de les Ong’s a Europa i volent treballar en una xerrada format taula rodona on es
convidaran entitats a participar.
Continua Joan Parra, explicant que finals d’aquest 2020 commemoraran el vintè aniversari i
organitzaran també un seguit d’actes.

Eva Millas, pregunta als assistents si hi ha més qüestions, dubtes o suggeriments a aportar per els
assistents, sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió a les 20:30h, de la qual com a secretària
de la comissió estenc aquesta acta.

Vilafranca del Penedès, 12 febrer de 2020
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