ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ.
6 d’octubre de 2020
Hora : 18.30h
Lloc : sessió on-line per mitjà de la plataforma zoom

Ordre del dia

1. Incorporació de l’Associació Catalana de Cooperació Internacional pel Desenvolupament
ONGD AL KARIA
2. Inici de redacció del Pla Director de Cooperació.
3. Resolució de la convocatòria de projectes 2020.
4. Programa Solidaritats 2020
5. Torn obert de paraules
Assisteixen:
Pau Solís

Amnistia Internacional

Joan Parra

Amnistia Internacional

Teresa Baqués

Amics de Puerto Cabezas

Francisco Martín

IPA Rescue

Alfonsa Santiesteban

Fundació Pau i solidaritat

Francesc Rodriguez

AL KARIA

Quike Galardi

Representació del Grup Municipal VEC

Clara Sant

Representació del Grup Municipal CUP

Montserrat Arroyo

PSC

Teresa Coll

Entrepobles

Eva Millas

Ajuntament de Vilafranca – Solidaritat i Cooperació

Teresa Planas

Ajuntament de Vilafranca- Solidaritat i Cooperació

Excusen la seva assistència:
Toni Alsina

Sindicalistes Solidaris

Monica Sanahuja

Creu Roja Alt Penedès

Jaume Canals

Entrepobles

Esther Ribas

JxV

Pere Marcé Ricard

Grup 3r món_Mans Unides

Absents:
Asma Harti

La Llum del Nord

Tomas Vidal

Ciutadans

Georgina Corina

ERC

Addelmalek Erraghioui

PSC
ACAPS

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 a la comissió.
En relació a la reunió passada que no es va poder acabar de realitzar per motius tècnics,
recorda que vam tenir present a la reunió el consultor Miquel Carrillo per tal de poder explicar
com s’ha de dur a terme el Pla Director. Així mateix recorda que es va enviar per correu
electrònic el vídeo que va realitzar el mateix Miquel, que pot ser servir per emmarcar aquest
treball.
Seguidament la regidora aprofita per presentar a la Comissió de Solidaritat i Cooperació a la
Teresa Planas com a tècnica de Cooperació de l’Ajuntament de Vilafranca per tal de seguir el
treball engegat. Tot i que posa en manifest la dificultat dels projectes de Cooperació sobretot
pel que fa a la Cooperació Internacional, degut a la situació crítica actual pel que fa al Covid.
1. Incorporació de l’Associació Catalana
Desenvolupament ONGD AL KARIA.

de

Cooperació

Internacional

pel

La regidora Montserrat Arroyo dóna la benvinguda a l’entitat ALKARIA per tal que el seu
representant ens pugui explicar els seus projectes. La regidora posa en valor el fet que cal
conèixer els projectes que realitzen les diferents entitats que formem part de la Comissió.
El seu representant, Francesc Rodriguez ens explica en què ell és el representant de
l’associació aquí a Vilafranca de Penedès. Aquesta és una associació catalana que seus a
Barcelona, Girona i Lleida i ens dediquen a projectes de desenvolupament. En principi a
l’Àfrica, a diferents zones del Marroc, com també a Senegal, també a Beirut . Projectes
dedicats a l’educació, al treball amb dones, i al treball amb l’esport (sobretot a l’Àfrica) .
Des de Sud-america i tenen un treball d’arquitectura però aquest és més petit, en dues
poblacions. Aquí a Vilafranca es dediquem a treballar l’ inclusió escolar, donat que tenen un
projecte al Senegal que es dedica a l’educació, a la població de Bonkonto que consisteix en
treballar amb alumnat amb diversitat funcional, obrint una nova via a la cooperació. Estan
molt agraïts per la rebuda i esperen poder col·laborar amb la Comissió. A nivell pràctic hi havia
un problema amb el correu, però ja es va resoldre.

2. Inici de redacció del Pla Director de Cooperació.
Eva Millas (tècnica de cooperació) recorda que es va passar un vídeo on el consultor, Miquel
Carrillo, explica quines són les línies que es duran a terme per la redacció d’aquest Pla
director de Cooperació.
A nivell tècnic des del Servei es vol que sigui un procés participatiu, donar veu a les ONGs i
entitats de Vilafranca, formin part o no de la Comissió de Solidaritat i Cooperació. Hi ha
entitats que per ser petites van marxar, així com són Equalmon, Acaps Wilaia o llum del Nord,
que es van donar de baixa, però que necessitem que puguin participar d’aquest procés, poder
comptar amb elles. La proposta és realitzar un treball tècnic i polític, treballant des de la
Cooperació tècnica. Des de les entitats es necessita que el treball sigui presencial perquè
aquest afavoreix i millora el treball grupal i de proximitat i poder recollir totes les aportacions
de les entitats per part del consultor. Per poder fer aquest treball i tenint en compte la
situació del covid, farem reunions amb grups reduïts d’unes 6 0 7 entitats, comptant que hi
serà també la Teresa com a tècnica de Cooperació i el consultor.
Per tal de poder realitzar els dos grups es realitzarà un doodle per tal que cada entitat triï
quina disponibilitat té, a partir d’aquí configurarem els grups. Sabem que els grups tècnics
seran a la tarda per tal d’afavorir la participació de les entitats. El treball amb les polítiques i
polítics segurament serà en horari de matí.
Aquest Pla director també dóna resposta a una inquietud plantejada en anteriors Comissions
de dinamitzar el teixit de les associacions que formen part de la Comissió donat que la
participació és molt variada en funció a la temàtica a tractar en l’ordre del dia. També es
donava la situació d’una certa desconeixença per part de les entitats de la tasca que realitza
cadascuna, d’un treball individualista per part de cada entitat i l’assistència massiva a les
Comissions on es parla de les convocatòries de les subvencions. Es per aquest motiu que dins
de la realització d’aquest Pla director es treballarà la dinamització amb totes les entitats.
L’objectiu principal és conèixer quin és el model de Cooperació que es vol per Vilafranca i que
del treball que es realitza a nivell tècnic, polític i en les entitats, pugui sortir un document de
treball per aquests quatre anys. També s’ofereix la possibilitat que si algú no vol participar en
aquests grups de treball també ho pugui dir.
Joan Parra (Amnistia Internacional) planteja si hi ha de participar donat que l’entitat a qui
representa fan més treball en relació als Drets Humans i al treball educatiu.
Resposta per part d’Eva Millas (Tècnica de Cooperació): Si que està contemplat tot el que es
refereix als Drets Humans. Hi ha diferents línies estratègiques que volen contemplar tot el que
es refereix al Pla Director: Feminismes i igualtat pels projectes que tenim com a Ajuntament
de Vilafranca; als Objectius de Desenvolupament Sostenible, Medi Ambient, la part d’Educació
(Educació pel desenvolupament) també s’hi vol fer referència i també els Drets Humans.

A més cada any es recorda que es treballa conjuntament, cada any, amb l’entitat d’Amnistia
Internacional el Dia Internacional dels Drets Humans.
Es genera una mica que confusió en el vídeo que ens va passar el Miquel Carrillo, consultor
sobretot perquè no queda clar quan es va enviar, s’aclareix el punt dient que es va enviar el
un correu electrònic posterior a la primera convocatòria de la Comissió amb un enllaç al
yotube amb el vídeo del Miquel Carrillo i un enllaç amb el resum i presentació del Pla Director,
que és el es volia fer la setmana passada però no va poder ser perquè va fallar la connexió.
Teresa Baqués (Amics de Puerto Cabezas) Sol·licita que se li torni a enviar el vídeo que va
realitzar el Miquel Carrillo perquè diu no haver-lo rebut. També demana aclariment sobre les
entitats que han de participar en els Grups de Treball i poder rebre per correu electrònic
informació de les diferents propostes d’aquests grups.
Resposta per part d’Eva Millas (Tècnica de Cooperació): En relació als grups de treball hauria
anat molt bé poder-los fer presencialment i en la totalitat d’entitats i haver-ho treballat, però
la situació d’ara no ens ho permet. Per tant per facilitar la feina s’ha de fer el treball en grups
de 6 persones. Per tant de facilitar la feina us passarem un doodle amb els dies i hores per tal
que us apunteu les entitats.
Formarà part d’aquests grups entitats que formen part actualment de la Comissió de
Solidaritat i Cooperació i altres entitats que han estat vinculades d’alguna manera amb la
Cooperació Municipal (Equalmon, ACAPS i la Llum del Nord (les tres són entitats que ja han fet
baixa o bé la faran aviat). Se les convidarà per la seva trajectòria de Cooperació. Equalmon ha
estat vinculada a molts projectes del Marroc i ha treballat amb Drets Humans, La llum del
nord ha participat durant molts anys i ha estat una entitat referent a Vilafranca i ACAPS
WILAYA també, per tant són entitats que s’ha de convidar.
Alfonsa Santiesteban (Pau i Solidaritat) Manifesta la seva voluntat de poder participar en els
grups de treball i comenta que la seva disponibilitat és de tarda. Fa una reflexió sobre la
importància de ser presents en aquests processos de participació.
També comenta que en la seva entitat, en el marc de la Cooperació Internacional, també
treballen els Drets Humans i sobretot els que fan referència als Drets Humans laborals. En
relació als ODS, treballen els objectius relacions amb el treball digne.
Clara Sant (CUP- Penedès amb Palestina) Manifesta el desig de participar com a CUP i com a
Penedès amb Palestina, o ella o un altre company.
Resposta per part d’Eva Millas (Tècnica de Cooperació): Aclareix que els grups polítics
participaran per un altre mitjà i que el grups de treball de les entitats solament hi participaran
les entitats, és vol evitar polititzar aquests grups i fer un treball exclusiu de les entitats que
treballeu en la Cooperació. A nivell polític es farà una presentació a una Comissió Informativa
on hi són representats tots els grups polítics i on es fixaran els objectiu en relació a la
Cooperació.

Teresa Coll (Entrepobles) Manifesta la voluntat de participar en aquests grups de treball.
Demana aclariment sobre quines són les entitats que poden participar en aquests grups de
treball, si únicament hi poden participar les que treballen en Cooperació Internacional.
Resposta per part d’Eva Millas (Tècnica de Cooperació) Afirma que si, que aquests grups de
treball estaran formats per les entitats que treballen en Cooperació Internacional i Drets
Humans.
Joan Parra (Aministia Internacional) També manifesta voluntat de participar en el treball
grupal.
Frank Martin (IPA Rescue) Afirma que també participaran en el treball grupal, s’adaptaran a la
proposta.
Francesc Rodríguez (Alkària) També participaran en el treball grupal.
S’emplaça a les entitats que ho necessitin es posin en contacte amb el Servei d’Igualtat i
Cooperació per tal d’aclarir qualsevol dubte pel que fa al procés de diagnosi del Pla Director.
3. Resolució de la convocatòria de projectes 2020.
La regidora Montse Arroyo comenta que en la darrera reunió es va explicar molt per sobre la
Convocatòria de projectes donat que calia passar l’aprovació de la Comissió per Junta de
Govern Local (JGL) per tal de ser aprovat i poder fer la transferència econòmica a les entitats.
S’informa que s’aprova per la JGL i per tant properament les entitats disposaran dels imports
sol·licitats per l’execució dels projectes.
Qualsevol aclariment, cal adreçar-se al Servei de Cooperació i Solidaritat.
4. Programa Solidaritats 2020
La regidora Montse Arroyo explica que en relació al Programa Solidaritat, aquest any està
molt complicat, sobretot per la situació de la pandèmia. Totes les mesures que calen adoptar
pel Covid posen en manifest la dificultat de poder realitzar els actes que s’havien organitzat en
anteriors edicions.
És per aquest motiu que és canviarà el format d’aquesta edició; d’entrada no es realitzaria la
Fira de les Entitats donat que es no es pot realitzar per les mesures de seguretat i es vol trobar
un format alternatiu.
Eva Millas, Tècnica d’Igualtat fa èmfasi que no es pot realitzar l’edició de Solidaritats per
responsabilitat i pel risc que suposava el muntatge de les 14 parades i tot el seguit d’activitats
infantil que també es realitzaven, o bé l’acte musical que es feia...per prudència es s’ajorna
fins l’any vinent.

S’ha pensat en la realització de tres webinars que es pensaran per finals d’octubre:
• S’està intentant connectar amb Xell Freixes, una reportera que està a Beirut, la seva
experiència i la situació de les dones a Beirut.
• Victòria del Fons Català de Cooperació, que ella treballa amb Món Refugi i les persones
refugiades; conèixer qui situació actual vien, sobretot agreujada pel Covid.
• Xavi Ruiz amb qui es va realitzar l’agermanament de Puerto Cabezas, va quedar
pendent poder-ne fer difusió a la ciutadania dels resultats d’aquest agermanament; és
per aquest motiu que ens plantejàvem poder realitzar aquesta webinar per tal que ell
expliqui com ha anat aquest agermanament.
S’intentarà que es facin en tres setmanes consecutives, ja es concretarà el calendari.
En quan a les entitats, des del Servei s’ofereix la possibilitat, com sempre de poder donar
suport en alguna activitat que es pugui fer, tot i que no sigui en el mes d’octubre,novembre,
desembre. Per exemple el suport que s’ha donat a Sindicalistes Solidaris en l’exposició que
tenen a l’Escorxador.
Des les entitats que ho necessiteu ja ens fareu arribar les vostres propostes per tal de podervos donar suport, si ho requeriu.
Teresa Baqués (Amics de Puerto Cabezas) expressa que un dels objectius en la realització de
les diferents edicions de Solidaritats era explicar el pressupost municipal dedicat a la
Cooperació, que es pugui explicar a la ciutadania. Proposa que es pugui preparar una
exposició des de l’Ajuntament, explicant quin és el pressupost i a què es dedica, a quines
entitats es beneficien, quins objectius tenen, i a quins projecte. En aquest moment actual
potser més que mai no es pot baixar la guàrdia en relació a la Cooperació Internacional.
També fer conèixer les aportacions que ha pogut fer a situacions d’emergència social, és a dir
fer pedagogia a la ciutadania de les aportacions en el marc de la Cooperació.
Eva Millas, tècnica de Cooperació comenta que aquest any 2020 ha estat un any estrany,
sobretot perquè la resolució de la Convocatòria de les Subvencions, per la situació de
pandèmia del país, s’acaba d’aprovar i per tant les entitats cobraran molt més tard del que ha
succeït altres anys. També hi ha hagut molta part de pressupost que no s’ha pogut executar.
Es pot mirar de fer d’altres anys, és una proposta que cal valorar.
En relació al pressupost, 0’7% que va destinat a Cooperació, la meitat va destinat a les
entitats, també una part va destinada a emergències socials, hi ha un apartat que va adreçat a
l’Educació pel Desenvolupament, una altra part que és de funcionament.
Es valorarà la proposta conjuntament amb la regidora, quan i de quina manera es pot dur a
terme, també es plantejava la possibilitat de poder fer un plafó de cada entitat amb els
projectes i l’aportació econòmica; a valorar.

5. Torn obert de paraules.
Teresa Baqués (Amics de Puerto Cabezas) demana aclariment en relació a l’encàrrec laboral
de la tècnica de tècnica de Cooperació, Teresa Planas.
Montse Arroyo, regidora explica que Teresa Planas s’ha incorporat a jornada sencera al Servei
d’Igualtat i Cooperació per tal d’assumir tasques de Cooperació; això no vol dir que no pugui
realitzar alguna tasca de suport a la Regidoria d’Igualtat si es requereix.
És la tècnica referent de Cooperació. En aquest moment s’està fent el traspàs i és aquest el
motiu pel qual hi són les dues tècniques; en properes Comissions ja ho assumirà la Teresa
directament.
Joan Parra (Amnistia Internacional) Fa la demanda de poder tenir accés a un lloc per tal de
poder realitzar una exposició durant el mes d’octubre. Des d’Amnistia disposen d’uns
campanyes que es podrien dur a terme.
Eva Millas, tècnica de Cooperació manifesta que ens pot enviar un correu electrònic i ja ens
posarem en contacte amb ell: hi ha l’Escorxador que pot estar disponible, després de
l’exposició de Sindicalistes Solidaris i també la possibilitat de poder disposar d’un espai a
l’Hospital Comarcal, el qual ofereix noves possibilitats.
Sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió a les 19.45h de la qual com a secretària de la
comissió estenc aquesta acta.
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