Resum de participació:
-

-

-

Sexe
Home
Dona
No binari

56
87
2

18-25
25-34
35-44
45-54
55-64
65+

14
7
29
48
31
16

Edat

14%
86%

17
6
28
8
12
19
10
33
12

12%
4%
19%
6%
8%
13%
7%
23%
8%

122
23

84%
16%

Situació laboral (atur-ocupat/da)
Ocupat/da
Atur

-

20
125

Barri de residència a Vilafranca
El Centre
El Molí d'en Rovira
El Poble Nou
L'Espirall
La Barceloneta
La Girada
Les Clotes
Sant Julià
Altres

-

10%
5%
20%
33%
21%
11%

Algú de la teva família propera ha nascut fora de la UE?
Sí
No

-

39%
60%
1%

Nivell d’estudis (sense estudis-primària-secundària-universitari)
Primària
Secundària
Universitari

3
40
102

2%
28%
70%

1. La situació dels països més empobrits del món us preocupa:
Molt
Bastant
Poc
Gens
No ho sé
Per gènere:

Per nivell d’estudis:

76
58
10
0
1

52%
40%
7%
0%
1%

Per edat:

Per barri:

2. Esteu d’acord amb la següent afirmació? “Que algú mori de fam a la banya
d’Àfrica, no tingui accés a l’educació al Marroc o dormi entre cartons a la Plaça
Catalunya són conseqüències del mateix sistema econòmic, social i polític que
perpetua la desigualtat i la injustícia”
Molt
Bastant
Poc
Gens
No ho sé
Per gènere:

Per nivell d’estudis:

97
41
5
1
1

67%
28%
3%
1%
1%

Per edat:

Per barri:

3. Esteu d’acord en què l’Ajuntament de Vilafranca mantingui l’esforç per dedicar el
0,7% del seu pressupost a la Cooperació Internacional i a l’Educació pel
Desenvolupament?
Molt
Bastant
Poc
Gens
No ho sé
Per gènere:

Per nivell d’estudis:

110
19
11
1
4

76%
13%
8%
1%
3%

Per edat:

Per barri:

4. A més del suport a les ONG, esteu d’acord en que l’Ajuntament dugui a terme
activitats de cooperació tècnica per fomentar l’intercanvi de coneixements i
experiències entre Vilafranca i els països amb els que coopera?
Molt
Bastant
Poc
Gens
No ho sé
Per gènere:

Per nivell d’estudis:

96
34
9
3
3

66%
23%
6%
2%
2%

Per edat:

Per barri:

5. Penseu que la cooperació del municipi hauria de prioritzar la feina amb les dones
i especialitzar-se
se en eradicar les desigualtats i violències que pateixen arreu del
món?
Molt
Bastant
Poc
Gens
No ho sé
Per gènere:

Per nivell d’estudis:

93
41
9
0
2

64%
28%
6%
0%
1%

Per edat:

Per barri:

6. Esteu d’acord en què es realitzin accions d’Educació pel Desenvolupament a les
escoles?
Molt
Bastant
Poc
Gens
No ho sé
Per gènere:

Per nivell d’estudis:

114
26
4
0
1

79%
18%
3%
0%
1%

Per edat:

Per barri:

7. Penseu que Vilafranca hauria de contribuir a la lluita contra els impactes de la
COVID-19
19 en altres municipis de països empobrits?
Molt
Bastant
Poc
Gens
No ho sé
Per gènere:

Per nivell d’estudis:

52
62
22
4
5

36%
43%
15%
3%
3%

Per edat:

Per barri:

8. Si el recordeu, digueu el nom d’una ONG de cooperació de Vilafranca.
69 persones no han contestat res, la resta:
Equalmon, ACAPS Alt Penedès, Amics de Puerto Cabezas
Entrepobles
Mans unides
Amnistía Internacional, Asociación de Amigos de Puerto Cabezas, Entrepobles, Llum del Nord, Creu Roja
Amics del poble saharaui
Entre pobles
Amics de puerto cabezas. Entre pobles...
Entrepobles Penedès
Entre Pobles, Equo el Món, Amnistia Internacional
ENTREPOBLES
ENTREPOBLES
Entrepobles
Amigos de Puerto Cabezas
Entrepobles
Entrepobles - Equalmón
Entrepobles
Creu roja
ENTREPOBLES
LABDOO
Mans Unides
Càritas diocesana, mans unides, creu roja
Entrepobles
Càritas
Càrites
Amics de Puerto Cabezas
Creu roja i Oxfam
Acaps Wilaia
Cooperacció, Entrepobles
Acaps
Oxfam
Equalmon, Entrepobles
Bosc verd
Mans Unides
Equalmon
Entrepobles
Creu roja
Entre pobles
Puerto Cabezas, Creu Roja, Entrepobles
Amics de puerto cabezas
Amics de Puerto Cabezas, Associació catalana d'amics del poble saharaui, creu roja, entrepobles, equalmon,
Amnistia Internacional
Amics de Puerto Cabezas, ACAPS Wilaya Alt Penedès, La llum del nord
Mans Unides
AMICS DE PUERTO CABEZAS
Entitat dels saharahuis
Amnistia, Entrepobles, Equalmón, Mans Unides, Amics de Puerto Cabezas
amics de puerto cabezas
CC ONG
Amnistia Internacional
Labdoo / AMNISTIA / EntrePobles /
CÀRITAS
Associació d'Amics de Puerto Cabezas
ACAPS Wilaia Alt Penedès
no en conec cap que sigui del municipi
Entrepobles

ACAPS Wilaya Alt Penedès, Creu Roja, Amnistia Internacional, Entre pobles, Rebost solidari, Amics de Puerto
Cabezas...
EntrePobles, EquoElMon, Amnistia Iternacional
Cruz roja, Entre Pobles, Amnistia Internacional, Amics de Puerto Cabezas.
Entre pobles, creu roja,amnistia, Amics de puerto cabezas.
Amnistia
Amics de Puerto Cabezas
Amics de Puerto Cabezas
Amics de Puerto Cabezas
No en conec cap ara mateix.
Creu Roja
Entre Pobles
Amics puerto cabezas
Cooperacció
Entre Pobles
creu roja
Entrepobles
Amics de Puerto Cabezas
Entrepobles
Creu Roja
Amics de Puerto Cabezas
entrepobles
Acnur

9. Si el recordeu, digueu el nom d’algun projecte o acció de cooperació
internacional fet des de Vilafranca.
106 persones no han contestat res, la resta:
Construcció d'hivernacles (fitotoldos) a Huancavelica (Perú) feta per l'ONG Camí Solidari
La casa del agermanament a puerto cabezas Nicaragua
Solidaritat amb Nicaragua, Col·laboració amb el poble saharaui,
Llum del nord amb el seu projecte amb el poble saharaui.
Recollir medicines i demés amics Saharaguis.
Projecte de formació i intercanvi amb el Marroc
Projecte de suport amb Puerto Cabezas a Nicaragua"
Vilafranca amb Palestina
Projecte d’ajud a la comunicació entre països de Sudamèrica.
Penedès amb Palestina
Vacances en Pau
Alberg Nidie White
Omplim les maletes
Acollida temporal d’infants del sahara
Vacances en pau
Cooperació amb Alhoceimes
Drets humans a les escoles. Club de fer s humans, suport a cooperatives de dones al Marroc.
Reutilitzar portàtils en desús per enviar-los a escoles necessitades d'arreu del món. (labdoo, crec que
l'Ajuntament ho col·labora amb la participació d'estudiants de l'ESO
Brigades solidàries
cooperació amb puerto cabezas, formació de mestres a Alhucemas, vacances d'infants sahrauis, activistes de
drets humans a Vilafranca (AI, Entrepobles)
Puerto Cabezas
Labdoo
Ajuts emergència
Suport a l'Alberg de dones de Bilwi (Nicaragua)
Brigades de cooperació amb Bilwi

Campanya de sensibilització, suport per l'huracà Mitch (ja fa uns quants anys)
Intercanvi de cartes entre escoles de Vilafranca i Puerto Cabezas
Acollida i suport a la casa de colònies de castellet, dels refugiats dels Balcans..."
Labdoo, Puerto Cabezas
LAMBDOO
Actualment s'està treballant amb donar suport al poble de Puerto Cabezas desprès dels danys causats per
l'huracà Eta.
Alguna amb Puerto Cabezas, Nicaragua. Però no sé ben bé en quin àmbit treballa.
Solidaritat amb Puerto Cabezas, Solidaritat amb el Sàhara
Vacances en Pau (Sàhara)
Projecte amics del Puerto amb Puerto Cabezas
Acció de cooperació amb l'Ajuntament de Chefchaouen ( Marroc)
Suport a les colònies sahrauís
Cooperació a Puerto Cabezas, temes com aigües, educació, violència de gènere, participació democràtica, pla
estratègic, intercanvi entre escoles... Cooperació amb el poble sahrauí com suport a les vacances en pau
Agermanaments
L'Agermanament que te amb Puerto Cabezas
Puerto Cabezas
Puerto Cabezas
Donació de portàtils en desús a escoles de països en vies de desenvolupament.
portar aigua al Perú, portar material escolar a Puerto Cabezas

10. Si la recordeu, digueu l’activitat d’educació o sensibilització a Vilafranca que
més us agradi o a la qual assistiu habitualment.
111 persones no han contestat res, la resta:
Festa de a Solidaritat x5
Concentració mensual en defensa dels refugiats x2
Xerrades
Petits actes de sensibilització a nivell familiar de medi ambient
Feminisme - Desigualtats socials
D-forma't
Les diferents xerrades, pel·lícules o debats que organitzen les ONG sobre temes d’actualitat.
Campanya de l'ampolla
GEP
Tallers
Projecció de documentals o xerrades organitzades x les entitats de cooperació internacional
Setmana de la solidaritat
Intercanvi de mestres Penedès - Alhoceima
Exposicions, xerrades drets humans o conflictes (Sàhara, palestina, kurdistan,..), cinema
Sopar de la Fam
Totes les orientades a enfortir l'agermanament amb Puerto Cabezas
Exposicions sobre Cooperació
Setmana de la Solidaritat
Exposició al passadís de l'Hospital Comarcal sobre La Llum del Nord, dones àrabs mites.
Labdoo
Activitats de l'Escola d'Art Arsenal
Conferències de informació i sensibilització sobre el Tercer Món
Catequesis
Conferències i/o exposicions de projectes de ONGs de cooperació
Vacances en pau i les cartes o dibuixos a les escoles que feien o fan Puerto Cabezas.
Una fira que fan a la Rambla

11. Per quins canals t’arriba la informació de l’Ajuntament sobre les activitats de
Cooperació Internacional?
-

Per cap: 26%
Boca-orella: 17%
Revista local: 19%
Televisió o ràdio: 23%
Correu electrònic: 16%
Xarxes socials: 37%
Altres

12. Si en teniu qualsevol comentari, dubte, queixa o suggeriment, us preguem ens
ho expliqueu en aquest espai.
Donar suport a ONG està molt bé a nivell individual, però no a nivell institucional ja que les ONG sorgeixen
per cobrir les necessitats que les institucions descuiden. Seria més útil prendre acció des d'aquest àmbit
abans de dependre passivament d'associacions o entitats, perquè si no es participa activament simplement és
postureo solidari.
Cal més difusió i explicació als mitjans de comunicació, al ciutadà de a peu... sobre el significat de la
cooperació ja que en temps de crisis: la necessitat sumat al desconeixement, els culpables són els diferents,
els no autòctons i es deixen portar per discursos d’odi que actualment estan utilitzant les polítiques de dretes
i ultradretes, creant confrontació entre els ciutadans.
Crec que s'hauria de gestionar millor els diners, no és gens eficient que un ajuntament local faci feines que
hauria de fer un govern. És llençar els diners públics, un ajuntament és una entitat local i ha de pensar en el
que l'hi queda aprop, la tasca internacional no li toca, ha de pensar en els seus ciutadans i les desigualtats que
hi ha entre ells. En quant a gestió, quant més gent hi ha pel mig, menys diners arriben a lloc, menys gestors i
més eficiència es el que falta, no pot haver-hi gent fent una mateixa tasca amb un pressupost irrisori a cada
municipi, els diners se'ls queden els que ho gestionen en sous i feina duplicada o multiplicada.
Lluita contra la ocupació i més seguretat, que la policia circuli a peu per la Vila.
Comuniqueu més i millor què feu. I feu projectes participatius on realment es tingui més en compte la
participació ciutadana.
Em sap greu q s'arribi a qüestionar la importància de la cooperació internacional.
No sabia que VF feia o tenia projectes de Cooperació Internacional. Caldria publicitar-los més.
Vilafranca, hauria sobretot de dedicar- se als seus vilatans, les estructures supramunicipals com la Generalitat
o l'Estat haurien de treballar en les temàtiques més globals. L’Ajuntament hauria de treballar sobretot per les
necessitats socials dels residents a Vilafranca.
"Passa molt desapercebuda la cooperació internacional. La meva sensació és que en alguna revista de tant en
tant es publica algun anunci d'alguna xerrada o expo a l'Escorxador. Poc atractiu i que únicament atrau a qui
ho coneix. Les campanyes de captació de fons (sovint davant l'ajuntament) són d'entitats de fora i únicament
busquen una participació econòmica. Penso que tampoc es fa gaire difusió pública sobre les activitats de
cooperació tècnica que s'ha dit a l'enquesta que faci l'ajuntament."
Tot el què es fa es pot anunciar més.
El meu comentari o reflexió seria activar també en paral·lel iniciatives per combatre les desigualats internes,
dins la nostra Vila. Potser no és abast del servei però la vostra metodologia i experiència seria molt
interessant per activar iniciatives per fer programes intergeneracionals (tipus Vincles de BCN) entre estudiants

i gent gran, o programes per reactivar equitat gent jove en tots els barris de Vilafranca. Gràcies per la feina
que feu. Abraçada.
Crec que s'haurien de fomentar dues coses: d'una banda l'educació i d'altra la sanitat. Crec que son les bases
pel desenvolupament i sense això és difícil sortir de la roda de la pobresa.
Podeu potenciar el vostre web per fer difusió i sensibilització, i mantenir més interacció amb la ciutadania.
Gràcies.
El Ayuntamiento tendría que mandar informacion por wasap.
Està bé obrir àmbits: cultura per al Pau, sensibilitzacions... però caldria tenir un Pla exclusiu pels nostres
Agermanaments. Ara mateix Nicaragua està patint un dels huracans més importants que es coneix des que hi
ha dades, i pel que sembla, l'ajuntament no ha mogut res.
Tendríamos que tener info del ayuntamiento por el móvil, via servicios de mensajeria tipo Wasap, Telegram,
Signa, etc.
Convidar a les famílies de nouvinguts que arriben a Vilafranca a integrar-se dins dels actes que es fan en
aquest àmbit de cooperació municipal.
Que la ciutadania conegui els projectes internacionals on coopera l’Ajuntament. Que hi hagi més difusió i
comunicació dels altres pobles per poder tenir informació i formació.
Els projectes de cooperació que s'aprovin haurien de ser per aquell projectes que impliquin una participació
important o directa de la gent de Vilafranca en el seu desenvolupament, que tingui un incidència directa a
Vilafranca i d'entitats que tinguin una implantació a la ciutat amb activitat regular durant l'any. Hauria de ser
obligatori que els projectes s'expliquin a la població mentre es desenvolupen i al final de tot, rendint comptes
i resultats. No s'ha de confondre ajuda humanitària amb projectes de cooperació. Tampoc s'ha de confondre
assistència pròpia d'uns serveis socials o Càritas (beneficència) amb cooperació.
Vilafranca ha de refermar el seu compromís solidari i donar acompliment al compromís del 0,7% a Cooperació
Internacional.
Penso que fa anys que es va parlar del 0’7 i encara no s’ha normalitzat. No hi ha voluntat per implantar-ho.
Les desigualtats son cada vegada mes grans. Cal recolzar des d’aquí les lluites contra les injustícies i la pobresa
provocades majoritàriament des dels països rics.
"Esteu d’acord en què l’Ajuntament de Vilafranca mantingui l’esforç per dedicar el 0,7% del seu pressupost a la
Cooperació Internacional i a l’Educació pel Desenvolupament? NO em sembla ben formulada aquesta
pregunta, la paraula ""esforç"", no considero adequada, són diners públics, que es destinen on creu
convenient l'equip de govern i oposició en cas que votin a favor. Però no és cap esforç, la destinació, és un
acord/negociació de govern o bé, decisió ciutadana, en cas de pressupost participatiu."
Que es faci un seguiment dels projectes i avaluar si han aconseguit millorar les condicions de vida dels
beneficiaris.

