ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ.
21 de juny de 2021
Hora : 19.30
Virtual: https://zoom.us/j/96435636189?pwd=K2VMNzFUUHdpTWI4QlVMVnJ1cEtTZz09
Ordre del dia:
1. Resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts per a projectes de solidaritat, de
sensibilització i de cooperació al desenvolupament 2021.
2. Pla Director de Cooperació i Drets Humans de Vilafranca del Penedès (2021-2025)
3. Programa Solidaritats 2021.
4. Torn obert de paraules
Assisteixen:
Maribel Gimenez
Francesc Rodriguez
Jaume Canals
Toni Alsina
Teresa Baqués
Quike Galardi
Marissa Martí
Montse Arroyo
Teresa Planas

Grup 3r món_Mans Unides
AL KARIA
Entrepobles
Sindicalistes Solidaris
Amics de Puerto Cabezas
Representació del Grup Municipal VEC
Fundació Vicenç Ferrer
Presidenta de la Comissió
Ajuntament de Vilafranca – Solidaritat i Cooperació

Excusen la seva assistència:
Joan Parra

Amnistia Internacional

Mònica Sanahuja
Francisco Martin

Creu Roja Alt Penedès
IPA k9 Rescue

Absents:
Aleix Rodriguez

CUP

AddlmareK Erraghioui

PSC

Tomas Vidal
Georgina Corina

Ciutadans
ERC

Abans d’iniciar amb l’ordre del dia la Teresa Planas, tècnica del Servei de Solidaritat i Cooperació
disculpa a l’entitat Creu Roja Alt Penedès, Amnistia Internacional i IPA Rescue que han excusat la seva
assistència.

1. Resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts per a projectes de solidaritat, de
sensibilització i de cooperació al desenvolupament 2020.
Intervé Teresa Planas (Tècnica de Solidaritat i Cooperació), explica a les persones assistents a la
reunió que ja hi ha la resolució de la convocatòria de projectes 2021. S’han produït tres modificacions
en relació a aquesta resolució. La primera és en relació a l’ONG AL KARIA que en primer moment van
valorar des del FCCD que el projecte no tenia els requisits per rebre cap aportació fet que van
modificar posteriorment amb la modificació que van fer arribar des de l’entitat abans esmentada. La
segona modificació s’envia incorporant les aportacions als diferents projectes presentats. La tercera
modificació ve donada perquè hi havia un error en la quantitat destinada a l’ONG Entrepobles i es va
notificar amb antelació a l’aprovació de la resolució. Previ a la realització de la reunió s’ha enviat tota
la informació de com ha quedat distribuïda la proposta de convocatòria de tots els projectes
presentats per part de les entitats. Continua explicant que en la convocatòria d ’enguany s’han
presentat un total de 8 projectes que corresponen a set entitats diferents.
Així mateix properament iniciarà tots els tràmits per tal de poder redactar i signar els convenis amb les
entitats.
Es recorda a totes les entitats que la signatura dels diferents convenis serà mitjançant signatura
electrònica.
Intervé la regidora Montse Arroyo (Regidora de Solidaritat i Cooperació) preguntant si des de que van
presentar el projecte fins ara s’han trobat en algun impediment a l’hora de poder actuar en els països
pels quals s’ha demanat l’aportació econòmica pel projecte o si de moment tot podrà funcionar en
relació a aquesta normalitat. Posa l’exemple de Nicaragua on properament entren en un procés
electoral.
Intervé Jaume Canals ( Associació Entrepobles)explica que el projecte que s’ha presentat el coordina
una ONG de Nicaragua però la situació és molt canviant. Si durant la realització del projecte hi ha algun
problema es realitzaria el projecte des d’un altre país donat que es tracta d’una Xarxa
Centroamericana.
Intervé Marissa Martí (Fundació Vicenç Ferrer)verificant que des de la India tots els projectes estan
centrats en el tema Covid.
Intervé Montse Arroyo recordant a les persones representants de les ONG’s que si es troben en
alguna dificultat es pot sol·licitar pròrrogues, si ho necessiten.
Intervé Teresa Planas, demanant a les persones assistents a la reunió, si estan d’acord amb la proposta
de resolució, a la que tothom dona el seu acord.
Sense res més a dir relatiu aquest punt de l’ordre del dia es dona pas al següent ordre del dia.
2. Pla Director de Cooperació i Drets Humans de Vilafranca del Penedès (2021-2025)
Intervé Montse Arroyo en relació al Pla Director explicant que en aquests moments està pràcticament
enllestit i la voluntat política és portar-lo a aprovació al Ple Municipal del setembre.

Intervé Teresa Planas recordant que s’ha realitzat la tramesa del darrer document del Pla Director i
Drets Humans (2021-2025) per correu electrònic. Recorda que ja es va fer una tramesa del primer
esborrany , i es van fer recollir les esmenes en aquest text definitiu. Després de que el document sigui
aprovat, hi haurà un temps d’exposició pública per tal de poder recollir, si s’escau qualsevol esmena
presentada per la ciutadania.
Així mateix també destaca la importància del desplegament del propi Pla, com s’implementa des de
tots els actors implicats i des de la mateixa Comissió de Solidaritat i Cooperació.
Intervé la regidora Montse Arroyo recordant que és un document que s’ha anat treballant en els
diferents grups de treball que s’han realitzat.
A partir d’aquí s’obre una tanda de paraules:
Intervé Teresa Baqués ( Amics de Puerto Cabezas )fent notar que el diagnosi es deixen una entitat
que ha fet molt en el món de la cooperació que és ACAPS- WILAIA . També demana que es revisi el
nom de les persones participants en el document, donat que van manifestar que no volien que hi
costés el seu nom.
En referència al títol, considera que cal introduir el concepte de desenvolupament, és a dir que s’hauria
de dir Pla de Cooperació al desenvolupament, cal explicar a què es coopera.
També considera que és molt difícil tractar els Drets Humans a nivell del món, considera que potser és
molt ampli aquesta consideració.
Un altre aspecte a tractar és quan parla d’internacionalització de la ciutat, Vilafranca i també parla de
tots els temes entorn a la cultura del vi, des d’Amics de Puerto Cabezas consideren que potser no
correspongui a tractar-ho en aquest Pla Director.
Així mateix es demana que en el redactat corresponent (punt 7.2) s’equiparin les aportacions i el
suport que es rep en el Pla tant per part del FCCD, com de la Diputació de Barcelona.
També Teresa Baqués desconeixia que des de l’Ajuntament es tingués relació amb Tetuán.
També segons un gràfic en el Pla s’ha passat d’un 0,8 al 6%, ho fa notar.
El que fa referència a l’Agermanament, l’objectiu és enfortir el municipalisme, creu que aquest fet
s’hauria de notar d’alguna manera i també d’alguna manera a la societat civil. Així mateix es considera
que l’agermanament ha de tenir un pes important en el Pla director per la feina de sensibilització a
Vilafranca a partir d’una experiència concreta, a partir també d’un compromís del govern municipal
des de fa més de 30 anys i caldria que tingués un destacat.
En relació a l’Educació per la justícia Global, demana un aclariment de com s’entén aquest concepte,
on rau aquesta prioritat que tant s’esmenta en el document.
Intervé Teresa Baqués remarca molt el treball de sensibilització per donar a conèixer l’agermanament i
com a partir de l’experiència i el compromís com a municipi ens ha permès i ens ha de permetre
entendre les desigualtats entre els països del nord i sud, l’empobriment des països i fer un treball al
respecte.
Intervé la regidora Montse Arroyo manifestant que queden recollides les aportacions, es valoraran el
servei, part del consultor, Miquel Carrillo i es mirarà de donar resposta.
Intervé Jaume Canals: En relació a la paraula desenvolupament, comenta que és una paraula que té
diferents connotacions. Pensa que el Miquel Carrillo té criteri i argumentarà al respecte però si que

probablement el biaix que connota el concepte desenvolupament també ens pot portar altres lectures
de la cooperació; per tant proposa deixar-ho tal com està.
En relació a l’Educació per la justícia global, reforça el que ha dit la Teresa Baqués: els tallers que es fan
a les escoles, l’elaboració d’un llibre o material pedagògic, no és sensibilització, és una altra cosa i en
alguns àmbits aquest tipus d’activitat es coneix com activitats de justícia global, altres la coneixen com
educació emancipatòria. Hi ha un seguit d’accions que surten de la sensibilització i formen part de
l’educació. Potser caldria posar-se d’acord en quines són les activitats que s’anomenen en aquest
apartat. Jaume Canals insta a rebre les indicacions del Miquel Carrillo amb els seus aclariments i
aportacions.
Comenta que des de l’entitat Entrepobles està pendent de realitzar una lectura aprofundida del
document i si hi ha alguna aportació a fer ja ens ho faran arribar.
Us aspecte que li ha cridat l’atenció és la voluntat d’incrementar els recursos de personal. Aquest fet
vol dir que el servei pot tenir més prestacions si hi ha més recursos i el Pla Director planteja un sostre
bastant alt: això implica que s’haurà de posar les piles tots els actors. L’Ajuntament no tan sols en el
Pla Director, si no de dotar de recursos, sobretot de personal, que aquests anys s’ha anat dient algunes
vegades i això facilitarà fer moltes coses de les que ara semblen bastant somnis/projectes que són
molt engrescadors però que la realitat de ser els que som ho limita i fa que no s’hi pugui arribar.
Un altre aspecte a comentar és en relació a l’enquesta que es va fer en la diagnosi del Pla,
concretament en els resultats que potser caldria analitzar-los més a fons. Ell considera que potser es
podria plantejar la mateixa enquesta d’aquí 2 anys per tal de valorar el possible impacte del
desplegament del Pla Director a mig termini.
Intervé Montse Arroyo demana que es facin arribar les aportacions per tal de poder-les valorar i poder
donar resposta.
Intervé Isabel Gimenez (Grup 3er Món- Mans Unides): Comenta també que els termes utilitzats en la
redacció del Pla Director són molt amplis i poden tenir vàries interpretacions.
Donades les circumstàncies de la pandèmia, el seu grup no s’ha pogut reunir per comentar el
document.
Intervé Montse Arroyo comentant que es mirarà de fer una trobada amb el consultor per tal de
poder aclarir aquests dubtes.
Així mateix també explica que quan es va encarregar el Pla Director es va pensar en que fos un pla
prou ample per tal de donar cabuda a totes les mirades i accions que han d’entrar dins del que s’ha de
considerar en la solidaritat i Cooperació de Vilafranca.
En relació a la presentació del document, Montse Arroyo comenta que es vol presentar en el mes de
setembre però que si cal es pot donar una mica més de marge i poder -se presentar en el Ple
d’octubre. Tot i així es demana una certa celeritat en l’acompliment dels terminis. També recorda que
un cop presentat hi ha un temps on el Pla està en exposició pública i llavors, s’hi cal, s’hi poden
presentar esmenes.

Intervé Francesc Rodriguez (Associació Alkària) comentant que ja es van fer les esmenes que va
considerar en una reunió que es va fer amb el consultor. Així mateix va fer una reunió a nivell
particular amb el consultor.
Ell es compromet a llegir de manera més detinguda el document, tot i que li semblava que ja s’havia
treballat en la darrera reunió.
Recorda que es va comentar en la darrera reunió de que les entitats facin un programa d’APS per
portar als Instituts, que és una manera de fer accions per treballar en la justícia global, per tal de fer
arribar als Instituts la feina que fem. Es va parlar de la possibilitat de començar a formar-nos, de fer
arribar als Instituts els APS que és una feina anual i que repercuteix en l’alumnat, és fer una
intervenció en el futur de la Cooperació.
Intervé Teresa Planas comentant en relació a l’aportació que fa el Francesc té a veure amb el
desplegament del Pla. Recorda que un dels compromisos en relació al Pla és aquest acompanyament
del consultor a l ’inici del desplegament del mateix.
3. Programa Solidaritats 2021
Intervé Montse Arroyo preguntant a les entitats si han pensat en algun acte per realitzar en el marc de
SOLIDARITATS, a l’octubre de 2021.
Intervé Teresa Planas comentant la possibilitat de poder aprofitar el SOLIDARITATS per presentar el
Pla Director a la Ciutadania, que incorpori una formació entorn a la Cooperació adreçada a la
ciutadania en general.
Intervé Jaume Canals recordant que una de les conclusions en la diagnosi és que el format que s’ha
utilitzat en els darrers anys s’ha de capgirar de dalt a baix. Ell comenta que potser cal considerar
aquest SOLIDARITATS com un espai de transició; cal fer una revisió a fons per tal de veure cap on ha
d’anar el SOLIDARITATS.
Aquesta és una opinió força unànime de les entitats que hi ha participat fins ara.
Com a Entrepobles, si el Solidaritats es celebra dins de l’octubre es poden comprometre a portar un
documental, parlant amb el Cine Club.
Intervé Teresa Planas recordant que quan es va fer el treball de la diagnosi del Pla director, les
entitats de lleure van valorar la possibilitat de poder organitzar el SOLIDARITATS.
Intervé Montse Arroyo convidant a repensar quin pot ser el format més atractiu del SOLIDARITATS,
tot recordant que és un tema recurrent . El que si que està clar és que és la mostra de les entitats de
Cooperació de Vilafranca i per tant convida de nou a les entitats a agafar el fil, a parlar-ne cadascuna
amb la seva entitat i fer-nos arribar les propostes. Des del Servei de Solidaritat i Cooperació estarem al
vostre costat pel que necessiteu.
Intervé Teresa Planas explicant que Amnistia Internacional, tot i que s’han excusat a la reunió d’avui,
han enviat un correu amb una proposta pel SOLIDARITATS: Realitzar el passi d’un documental i debat
posterior sobre la situació dels Menors estrangers no acompanyats i la situació posterior al complir 18
anys.

4. Torn obert de paraules
Intervé Montse Arroyo explicant que el passat divendres 18 de juny es va realitzar la projecció del
curtmetratge, dissenyat, dirigit i creat per l’alumnat de 4art de l’ Institut Nou de la Girada en relació al
projecte REACCIONA en relació a l’ONG Entrepobles.
Intervé Jaume Canals explicant que des de l’ONG van tenir la coincidència d’encaixar en un Projecte
que es posa en marxa i que es diu Reacciona. L’objectiu és acostar un centre de secundària un projecte
d’aprendre treballant o treballant aprenent. Els joves de 4art d’ ESO fan una pel·lícula/documental, tot
fent el guió, els seus enregistrament. El contingut els hi va acostar, suggerir des de l’ONG Entrepobles.
Intervé Teresa Planas recordant que a l’inici del projecte es va passar un correu a les ONG’s que fessin
un vídeo de presentació de la seva entitat per tal de poder-ho mostrar al grup classe. A partir
d’aquesta visualització va ser quan des del grup classe van triar col·laborar amb l’ONG Entrepobles.
Intervé Jaume Canals explicant que a partir de la tria de l’ONG, el Jaume hi va anar un matí a explicar
quina tasca es realitza des de l’entitat, explicacions junt amb el material que va permetre la realització
d’aquest curtmetratge. Des de l’entitat valorem que hi ha moltes maneres d’enganxar-se al món de la
Cooperació; cal transitar, sortir de les típiques xerrades.
Expressa que van estar sorpresos del resultat molt agradablement.
Des de l’ONG penjaran el vídeo a la seva web.
Intervé Jaume Canals proposant un canal de comunicació ràpida i àgil per part de totes les entitats
que formen part de la Comissió de Solidaritat i Cooperació, a banda de si l’Ajuntament vol ser-hi o no.
Creu que moltes vegades hi ha transmissions d’informació. Sovint arriben informacions que potser no
caldria que pivotessin en la tècnica de Cooperació actual.
L’altre tema que planteja és la situació delicada que hi ha en aquests moments a Nicaragua, molt
delicada. S’han fet documents per part de coordinadores d’ONG’s. Convida a conèixer aquests
documents. Son documents que defugen l’àmbit institucional, són documents que estan més en els
àmbits de les entitats en si.
Comenta que si en algun moment es vol fer arribar aquesta documentació, provinent de la
Coordinadora Estatal d’ONG’s ho facin saber a Entrepobles.
L’objectiu d’aquest grup respon a una necessitat de comunicació àgil que es pot donar entre les
entitats, més enllà dels canals habituals de comunicació ja utilitzats.

Intervé Quike Galardi (VEC), comentant que potser el millor seria crear el grup de whastsapp,
considerat com missatgeria, no com a xat.
Intervé la regidora Montse Arroyo dient que des del Servei de Solidaritat i Cooperació es reenvia a les
entitats les informacions que arriben a l’Ajuntament. Així mateix també es dóna la situació que a
vegades les entitats disposen d’altres informacions que no arriben a l’Ajuntament.
També recorda que fa un parell d’anys ja es va posar damunt la taula el fet que a vegades les mateixes
entitats desconeixen els projectes que es duen a terme, per tant en relació a la proposta plantejada
pel Jaume pot ser també un instrument per conèixer que fan les entitats.

Intervé Francesc Rodriguez valorant el fet de poder utilitzar aquest canal proposat per tal de proposar
actes de l’entitat o d’altres informacions relatives a Cooperació. Així mateix també demana si pot
existir un director de les entitats de Cooperació. També planteja la possibilitat de poder realitzar una
reunió per parlar les necessitats de les entitats, més enllà de que sigui convocada per l’Ajuntament.
Planteja la realització d’aquest grup de whastsapp després de l’estiu que sigui informatiu, per tenir la
manera de contactar entre les entitats
Intervé Montse Arroyo posant en valor aquesta iniciativa destacant sobretot que cal que sigui una eina
útil i productiva.
Intervé Quike Galardi recordant que és important poder penjar les actes a la pàgina web de
l’Ajuntament, valorar si es possible crear un xat dins de la mateixa pàgina.
Així mateix comenta novament l’actualització que cal fer de la pàgina web de Solidaritat i Cooperació.
Intervé Montse Arroyo recollint la proposta amb la voluntat de poder agilitzar aquesta renovació de la
pàgina web de Solidaritat i Cooperació.
A continuació es visualitza el curtmetratge de l’alumnat de 4art de l’ Institut Nou de la Girada dins del
projecte REACCIONA.

Teresa Planas, 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.
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