ACTA REUNIÓ CONSELL DE COOPERACIÓ
DATA: 9 de febrer de 2015 a les 19.00h
LLOC: Sala de reunions 2n. pis
HI ASSISTEIXEN:
Sr. Jep Bargalló
Sr. Antoni Adrover
Sr. Carles Catasús
Sra. Teresa Coll
Sra. Ma. Carmen Díaz
Sra. Anna Ma. Duran
Sr. Joan Martínez
Sr. Francesc Sáez
Sra. Sílvia del Fresno
S'EXCUSEN:
Sra. Araceli Arriaga
Sra. Maria Pareja
Sra. Jeanette Porter
Sr. Josep Subirana

Regidor de Cooperació
Amnistia Internacional
Parròquia missió Makary-Blangoua
Entrepobles
Grup municipal PP
Mans Unides
Amizade-Moçambic
Grup municipal PSC
Tècnica de cooperació
Creu Roja Sant Sadurní (només treballa dimarts i
dijous)
Equalmón (motius d'agenda)
Mercat de la Pau (motius laborals)
Grup municipal CIU (motius laborals)

ORDRE DEL DIA:
1.
2.

Aprovació de l’acta anterior
S'aprova l'acta de la reunió anterior, però es menciona l'error que hi va
haver en l'atorgament dels diners al quadre del Fons Català de
Cooperació que es va entregar a la última reunió del consell degut a un
problema que hi va haver en cadena.

3.

4.
5.

6.
7.

Valoració campanya de Nadal
El Sr. Bargalló explica que es va editar un díptic sobre el destí de l'1% de
cooperació a totes les llars i també es van penjar fotografies en vinil dels
projectes de les ONG a l'arbre de Nadal de la plaça de l'Ajuntament.
Comenta que força gent s'aturava per mirar que hi havia a l'arbre i es feia
preguntes sobre el què hi havia penjat. Va ser una acció econòmica i amb
força repercussió. Es valora la campanya positivament ja que va servir
per difondre la feina del consell per les festes de Nadal.
La Sra. Duran diu que de cara a l'any vinent caldria fer l'arbre més vistós
amb més llums.
El Sr. Bargalló diu que les fotos de l'arbre es van elaborar amb material

de qualitat que no es va alterar malgrat la pluja i que va ser un import ben
invertit ja que la plaça per les festes de Nadal està molt concorreguda ja
que s'hi fa el Tió solidari, les campanades, etc.. De cara a l'any vinent es
pot anar treballant per una nova acció.
8. La Sra. Duran comenta que Mans Unides també té un arbre metàl·lic de
Nadal, però que enguany no es va fer l'acte d'encesa d'espelmes i
recollida de diners per manca de voluntariat, tot i això valora fer-ho l'any
vinent pel Tió solidari que serà el 19 de desembre.
9. La Sra. Coll diu que va quedar millor del què s'esperava i que la gent s'ha
acostat a mirar-ho i que ha rebut comentaris positius.
10. La Sra. Duran comenta que el díptic va anar molt bé per a què la
població sàpiga que l'Ajuntament també col·labora amb les ONG locals i
que treballar plegats és una garantia i dóna peu a explicar el què és el
consell de cooperació.
11. El Sr. Bargalló proposa repetir l'experiència per a l'any vinent o treballar
un format semblant. També comenta que els díptics van arribar una mica
tard a les llars per problemes amb l'empresa de repartiment. Aprofita per
explicar que l'Ajuntament de Sta. Coloma de Gramenet ha elaborat una
exposició on hi ha totes les entitats i ONG de la ciutat i ho han posat com
a exposició permanent, malgrat això el fet de que estigui en un local
tancat obliga a la gent a entrar-hi i en canvi l'opció de fer-ho al mig de la
plaça pot facilitar que s'hi apropin persones no sensibilitzades.
12.

13. Ajut d'emergència a la població civil de Gaza
El Sr. Bargalló explica que s'ha rebut una sol·licitud a través del FCCD per una
campanya de suport a la població civil de Gaza a través d'un programa de suport
mental comunitària impulsant la resiliència a través d'activitats psicosocials per la
població infantil de la franja de Gaza ja que arrel de l'escalada militar de l'estiu
2014 que va durar 50 dies, va tenir un impacte terrible en la població ja que es
calcula que hi ha uns 373.000 infants amb traumes profunds. Des de UNWRA
volen promoure la resiliència i la salut mental de persones refugiades, llars i
comunitats en situació de vulnerabilitat. S'entén com un projecte a mig-llarg
termini, no és un ajut d'emergència immediata, sinó més lent. Actualment a Gaza
es viu una situació insostenible que comporta invertir diners per reconstrucció
però una intervenció militar ho pot tirar tot enrere. És un problema de fons i es
pregunta que fins quan cal posar pedaços si es troben en una situació militar.
Demana al consell si estan d'acord en donar un import i elevar a Ple la denúncia
de la situació que es dóna a Gaza.
El Sr. Sáez diu que tot i no saber que no és una necessitat bàsica, si que és una
necessitat emocional en la que es bo invertir i aportar alguna cosa.

La Sra. Duran demana que quin import és el que hi ha disponible per a
emergències.
El Sr. Bargalló respon que el pressupost s'acaba d'aprovar i hi ha uns 20.000€
com l'any anterior i l'experiència diu que cada any per desgràcia, hi ha nous ajuts
d'emergència.
La Sra. Coll diu que malgrat no ser una emergència clàssica, és una vessant de
les persones que sovint no es té en compte però que és molt important si
aconsegueixen gestionar-ho correctament, més endavant la situació potser no
serà tan recurrent i quan els infants siguin grans poden tenir una altra visió.
Comenta que faria falta que el projecte de país s'orientés de cara a la pau.
El Sr. Bargalló comenta que havia treballat en situacions d'emergència, no de
guerra sinó en catàstrofes a Turquia i Veneçuela, situació diferent a la de la
guerra però on tractaven a infants amb psicòlegs a través de l'esport, el joc, etc.
a fi d'acceptar la situació.
La Sra. Coll diu que és una vessant diferent a la gana i a la manca d'aigua que
es deixa de costat però que és igualment important.
El Sr. Bargalló diu que és un projecte d'àmbit estatal i potser es podria fer una
aportació inferior als 5.000€ tenint en compte que estem al febrer i encara queda
un any per recórrer i per desgràcia apareixen nous ajuts d'emergència.
El Sr. Sáez diu que si és estatal potser no cal invertir-hi tant i proposa donar
2.500€.
S'acorda atorgar 2.500,00€.
El Sr. Bargalló diu que tot i que el FCCD té les seves comissions de treball,
caldria fer pressió internacional i que la comunitat internacional fes força per
arreglar la situació. Des del consell es podria fer una declaració per demanar
una solució digne per prendre seriosament el tema. Proposa fer un esbós i
validar-ho entre tots els membres del consell via correu electrònic.
1. Preparació 7a. quinzena solidària i dia del refugiat 2015
El Sr. Bargalló diu que malgrat que encara queda força temps fins al juny, caldria
començar a donar idees per la quinzena solidària i la commemoració del dia del
refugiat, sabent que les activitats de grup reforcen el consell i les entitats entre
si.
El Sr. Adrover explica que Amnistia internacional (AI) engega una campanya per
fer mocions als Ajuntament sobre els refugiats sirians ja que l'estat espanyol ha
denegat el reagrupament a més de 150 persones síries. Ho entraran
properament per registre d'entrada.
El Sr. Bargalló explica que en el consell de cooperació hi ha representats els
diferents grups polítics i per tant es pot presentar la moció conjuntament.
Respecte al dia del refugiat proposa que sigui el dia 19 de juny i la quinzena del

12 al 21 de juny tot i que caldrà veure si hi ha festivals de les escoles de final de
curs.
Després d'un debat es proposa que sigui el dia 26 de juny la commemoració del
refugiat i la quinzena del 12 al 26 de juny.
La Sra. Coll explica que Entrepobles té gent que està treballant als CIES que
estaria disposada a donar el seu testimoniatge ja que han estat a Melilla, Alacant
i Barcelona.
El Sr. Bargalló diu que qualsevol testimoniatge serà benvingut i que estaria bé
poder-ho fer amb micròfon obert a la plaça ja que en principi el format de la
jornada seria el mateix de sempre basat en parades, testimonis, projecció de
curts, sopar i actuació musical.
El Sr. Adrover explica que coneix un ex-cooperant de Metges sense fronteres
que ha treballat amb l'Ebola a l'Àfrica i que podria venir a explicar la situació de
la dona africana.
La Sra. Duran diu que pel dia 8 de març tenen previst fer una exposició de
cartells 'El món en femení' al Casal d'entitats.
El Sr. Bargalló diu que tot el que es pugui concretar i que surti del quotidià farà
que ho pugui veure més gent ja que el missatge ha d'arribar a llocs poc
habituals.
El Sr. Sáez proposa fer una exposició, de mida raonable, a les botigues ja que
és un lloc poc corrent.
La Sra. Duran comenta que un grup de Mans Unides ha ubicat cartells a
establiments de restauració amb el lema 'Em convides a un cafè?' i una
guardiola per recaptar fons.
El Sr. Bargalló conclou dient que caldria tancar el programa a principis de maig.
1. Projectes 2015
El Sr. Bargalló explica que la quinzena solidària és un punt on es parla de
comerç just i sobirania alimentària, però que aquest tema ha anat perdent força i
demana si hi ha ganes d'incidir en aquest tema per la importància del comerç
just lligat als productes de km. 0.
El Sr. Adrover diu que des d'AI es fan xerrades al respecte i també sobre el
TTIP.
La Sra. Coll diu que també és una problemàtica el fet que la gent no es preocupi
de l'origen dels productes que consumeix.
La Sra. Díaz diu que adreçar-se a les escoles amb aquest tema, és una manera
d'implicar a la família i que una altra forma seria que s'impliquessin a la quinzena
solidària.
El Sr. Catasús diu que el tema del consum responsable també hi dóna joc.

La Sra. Coll comenta que a les escoles és un tema amb el qual es consciencia
els infants des de ben petits i que ja s'està fent fa temps.
El Sr. Bargalló explica que a les escoles ja es fan xerrades, tallers, etc. però
que escullen segons el seu pla educatiu. També s'han fet tallers al centre
Vilarnau. Proposa que ja que la quinzena és al juny, es pugui fer a la tardor una
campanya de consum responsable.
1.
2.

3.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Oferiment PFI de cuina
El Sr. Bargalló explica que des del mòdul de cuina PFI han contactat amb
el servei de cooperació per oferir el servei a les ONG de cuinar menjar i el
que s'obtingui amb les donacions, destinar-ho a algun projecte. Fins al
juny el consell no organitza res, però si a alguna ONG li interessa es pot
contactar amb el PFI per quedar d'acord.
La Sra. Duran diu que des de Mans Unides valoraran posar un estand pel
Cavatast per recaptar fons per al seu projecte.
Informacions de les entitats i ONG's
El Sr. Bargalló explica que és important que cada ONG expliqui les
activitats que té definides per a l'any 2015.
El Sr. Catasús explica que han rebut novetats del Camerun, l'informe és
en francès però just fa una setmana hi ha hagut una matança del Boko
Haram a Fotocol. Ara no se sap com està la situació, l'informe fa un resum
del què s'ha fet de setembre a gener, la situació ha anat millorant però en
una setmana s'ha esguerrat. El Boko Haram és de Nigèria però solen fer
incursions freqüents al Camerun. Caldrà fer difusió del què hi està
passant i fer alguna cosa ja que a la premsa no surt.
El Sr. Bargalló comenta si pot explicar la xerrada que hi haurà a la Llar
sobre banca ètica.
El Sr. Catasús explica que ho organitza el banc del temps al març.
El Sr. Martínez explica que el seu gran projecte és la construcció de la
residència d'estudiants a Beira, però hi tenien 'okupes' al terreny,
l'Ajuntament els havia de fer fora, però van tirar la casa a terra 7 mesos
més tard i encara hi ha tota la runa, a més ara comença l'època de pluja i
és una zona inundable. La presidenta de l'ONG ha anat al Camerun
d'urgència amb l'objectiu que es pugui acabar la residència al 2015.
També continuen amb el programa de beques.
El Sr. Adrover explica que a AI tenen tantes campanyes que no arriben a
cobrir-les totes, també estan reestructurant les oficines i només ha quedat
el grup d'ensenyament que donen suport als mestres. Aprofita per donar
les gràcies per la lectura dels DDHH al desembre a la sala de plens amb

l'alumnat de l'escola El Carme. Informa que a mesura que vagin fent
campanyes aniran informant i que si interessa alguna exposició d'AI,
estan disponibles, també xerrades per a les escoles, instituts, comarca,
etc.
8. La Sra. Coll explica que el projecte d'Entrepobles ja es va engegar, hi ha
una persona que ho està coordinant, però com es realitza a diferents
països, calen permisos diferents i de moment s'han fet les coses prèvies.
El coordinador del projecte va estar a Sevilla però no va poder venir a
Catalunya. També duen a terme treball de sensibilització al territori i entre
altres activitats, s'ha fet un llibre sobre la pagesia i sobre què pensa d'ella
mateixa. Es va presentar la setmana passada a Vilafranca i va ser
interessant per conèixer el passat i el futur sobre la sobirania alimentària.
També estan preparant una assemblea amb totes les persones sòcies de
l'estat i que s'organitza entre el Penedès i Tarragona al març-abril per
parlar sobre sobirania i territori i el futur de l'organització. Explica que
Entrepobles és una ONG que no té necessitat de molts diners i que en el
seu dia va decidir no créixer i dedicar tots els fons possibles als projectes i
intentar que la persona sòcia mantingui l'estructura de l'ONG.
9. El Sr. Bargalló demana si el llibre es podria presentar a Sant Sadurní
d'Anoia a la quinzena solidària i implicar-hi la pagesia.
10. La Sra. Coll diu que la intenció hi és, però el problema és que es tracta
de pagesos del Penedès i n'hi ha de Vilafranca però també de Sant
Sadurní d'Anoia i es repetirien el contactes, per això s'estan plantejant de
no centralitzar-ho tot a Vilafranca i organitzar actes també a sant Sadurní
d'Anoia ja que fa anys que col·labora amb l'ONG. Buscaran una activitat
potent i amb suficient interès.
11. La Sra. Duran explica que a Mans unides faran el sopar solidari amb
conferència, han fet l'obra de teatre 'El malalt imaginari', volen portar
l'exposició 'El món en femení', la col·lecta al Jacint Verdaguer, l'esmorzar
solidari a l'escola El Carme i la col·lecta a la parròquia. Miraran també de
fer l'arbre solidari en dates no molt properes al Nadal i altres activitats que
vagin sortint de sensibilització. Solen recollir pocs fons amb les activitats,
però a nivell general Mans Unides rep moltes herències i llegats,
empreses que ajuden econòmicament, ajuntaments, grups de persones
treballadores, etc.
12.

13. Informacions de presidència
14. El Sr. Bargalló comunica que s'ha rebut una sol·licitud de subvenció de la
Fundació IPI, a través de la Sra. Marta Fos d'ACAPS per l'edició de 200
llibres 'Etiòpia un país de llegenda' dels quals n'és coautora i que versa

sobre l'adopció internacional. La regidoria ha decidit atorgar-li 1.000€ de
la partida de sensibilització.
15. D'altra banda explica que un cop fet el tancament de la partida de
cooperació 2014, hi ha un romanent de 1.451,78€ provinents de
sensibilització ja que la despesa ha estat del 8%, per tant segons els
estatuts que en l'article 3.7 de finalitats del consell diu: Decidir la
destinació del romanent que pugui quedar a la partida de cooperació
abans de l'últim Ple de l'any. D'acord amb això el consell acorda que el
romanent de 1.451,78€ es destini a Caritas Sant Sadurní d'Anoia.
16. També informa que el Sr. Rafael Jariod ha manifestat de nou la seva
intenció de sol·licitar de nou la entrada al consell de cooperació ja que ha
reconsiderat la seva postura vers el FCCD. S'acorda que es debatrà en
un nou consell on hi hagi més persones membres.
17.

18. Precs i preguntes
19. La Sra. Coll demana si es pot fer arribar al FCCD una demanda de
revisió de les seves comissions ja que hi ha vegades que cobren 3
vegades per un mateix projecte que es presenta a diferents Ajuntaments.
20. El Sr. Bargalló diu que ho manifestarà a la propera assemblea del FCCD.
S'acaba la reunió a les 21.20h.

