ACTA DE REUNIÓ
CONSELL DE COOPERACIÓ

DATA: 12 Desembre 2016

LLOC: Sala Consellers. Ajuntament de Vic

HORA D’INICI 19:00h

HORA DE FINALITZACIÓ 20:15h

ASSISTENTS
Per part de les entitats: Associació Oudiodial, Creu Roja Osona, Associació Pobles Germans,
Associació TIC Ruanda, COOOS (Cooperació Osona Sahàra), Universitat de Vic, Associació
Alkaria, Medicus Mundi, La Mà Solidària i GIE Migrants de Retour au Fouladou.
- Per part de l’Ajuntament de Vic:

regidor i tècnica de Cooperació al Desenvolupament.

EXCUSATS
- Joguines sense Fronteres, Associació Arc de la Solidaritat, Associació Espais Humans, i Aula
Oberta COAC Osona.

ORDRE DEL DIA
- Aprovació acta anterior
- Repàs i Valoració de les activitats portades a terme el 2016
- Pla de treball 2017
- Renovació Pla Director de Cooperació

ACORDS
- Repetir el format d’incloure la fira de la cooperació dins la mostra d’entitats.
- Elaborar el Pla director de cooperació 2017-2020.
DESENVOLUPAMENT
S’aprova l’acta de la darrera reunió que es va fer el passat 22 de març del 2016.
Es projecta l’spot de cooperació que explica què es fa amb el 0,7% dels impostos municipals
dedicats a cooperació.
Repàs i Valoració de les activitats del 2016
A nivell de projectes de cooperació al desenvolupament aquest any s’ha pogut finalment
acabar la construcció de l’escola de Diatock, a Senegal i la construcció de la tanca perimetral
que la protegeix. La inauguració oficial de l’escola serà el proper mes de gener 2017. A part
aquest 2016 també es varen tancar uns informes justificatius dels projectes de la convocatòria
de subvencions de l’any 2012 que restaven encara pendents al Fons Català de Cooperació
(provinents de les entitats Pobles Germans, Creu Roja i la ja desapareguda Yanapi). S’ha
donat també suport a un projecte de construcció de tres pous d’aigua potable a la població de
Ruli, a Ruanda així com també a un projecte que gestiona el Fons Català de Cooperació
conjuntament amb altres municipis de creació i posada en marxa d’una guia ètica i dels drets
humans per a la contractació i la compra pública dels municipis catalans. A més cal destacar la
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creació de la taula de suport a les persones refugiades, que va sorgir al mes de maig passat de
la necessitat de donar una resposta ciutadana a la crisi de refugiats que s’estava vivint. La taula
que compren entitats i persones a títol individual que treballen amb aquest tema, ha estat molt
activa durant tots aquests mesos i ha culminat la seva tasca en la jornada solidària que es va
fer a la Plaça Major el passat 1 d’octubre. A més des del departament de cooperació,
l’Ajuntament subvencionarà tres projectes de la taula: un liderat per l’associació COOOS de
suport als refugiats als camps sahrauís de Tindouf, l’altre gestionat per l’associació El Poble
Ajuda al Poble de suport als refugiats al Líban de la guerra de Síria i el darrer de l’entitat UCFR
d’acompanyament als subsaharians que arriben i malviuen a Melilla.
Cal destacar que aquest 2016 s’han començat relacions molt estretes amb la Universitat de
Vic, perquè puguin formar part del projecte educatiu de Diatock. Per això aquest mes de gener
dos professors de la Universitat de Vic viatjaran a Diatock, a Senegal per fer un primer
reconeixement de la zona

i explorar possibilitats de treball com ara la introducció de la

formació dual, integració d’escola i entorn, o la incorporació d’horts escolars entre d’altres
vinculat amb programes de pràctiques per estudiants.
Pel què fa al Pla de Sensibilització aquest 2016 s’ha donat continuïtat a activitats que ja
funcionaven d’altres anys com els cinefòrums al Cine Club Xic, exposicions, tallers a escoles i
casals d’estiu municipals, contes, suport al Festival Protesta, activitats al Festival de Nits de
Cinema Oriental, etc., i també s’ha innovat amb activitats com ara El mes de la Cooperació a
Vic Jove que va tenir molt bona acollida, o la creació d’un espai de cooperació dins del festival
de la Infància de Vic. A part aquest any s’ha de tornar a valorar si la fira de la cooperació queda
incorporada dins de la mostra d’entitats que es farà a la Rambla Passeig el dissabte 6 de maig
de 2017, o es torna a la fira de la cooperació per Sant Jordi. Per temes de disponibilitat i
organització, tothom està d’acord en mantenir la fira dins de la mostra d’entitats, però això sí,
delimitant i identificant molt bé les entitats de la cooperació com a tal. Ja es pensarà en
propostes que puguin donar aquest efecte d’unitat i personalitat a les entitats del Consell Local
de Cooperació. En el marc de la mostra, l’associació Pobles Germans proposa la projecció d’un
vídeo que han editat en motiu dels seus 15 anys i una xerrada per donar a conèixer la tasca de
l’associació.
Pla de sensibilització 2017
Pel què fa al Pla de Sensibilització 2017 es repetiran les accions que han funcionat com ara el
Mes de la Cooperació a Vic Jove que es realitzarà els divendres 7, 14, 21 i 28 d’abril i que
consisteix en fer una xerrada o activitat relacionada amb cooperació prou atractiva pel públic
jove. L’associació COOOS ja s’ofereix per dinamitzar una sessió en relació al conflicte sahrauí.
Altres propostes és fer la projecció del documental “Kafana” una producció de Medicus Mundi
que toca temes de salut, drets humans i acció als camps de refugiats de Tindouf i que es podria
fer conjuntament amb Cine Club i COOOS. El Pla de sensibilització aquest any també s’ha
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obert a la taula de refugiats d’on ha sortit la proposta de repetir la jornada solidària amb les
persones refugiades el primer dissabte d’octubre a la Plaça Major i la iniciativa de fer unes
estovalles de paper amb missatges anti-rumors que es podrien repartir a tots els restaurants de
Vic. Es demana a més a totes les entitats del Consell de Cooperació que si surten altres
propostes o iniciatives es posin en contacte amb el departament de Cooperació perquè les
pugui introduir al Pla, que es redactarà entre aquest mes de desembre i el gener 2017.
Continuïtat del Pla Director de Cooperació.
Tot i que és del 1995 que l’Ajuntament treballa de forma continuada en l’àmbit de la cooperació
al desenvolupament, no és fins el 2009 que es fixen les línies de treball en un pla estratègic.
El Pla director de cooperació 2009-2012 va ser el primer pla de cooperació municipal que va
assentar les bases de la cooperació al consistori. I després s’hi va donar continuïtat amb el Pla
director de Cooperació 2013-2016. Aquest any per això s’acaba aquest nou pla i cal valorar si
és necessari redactar-ne un de nou. En principi un pla director, a part de fixar un full de ruta
consensuat per tots els actors de la ciutat (prioritats geogràfiques i sectorials, modalitats de
treball, etc.), també garanteix la continuïtat de la política de cooperació almenys a quatre anys
vista. Per tant s’acorda l’elaboració d’un nou Pla de cooperació que establiria les bases pels
propers 2017-2020. L’elaboració d’aquest pla consistirà, tal i com es va fer fa quatre anys, en
un procés de treball amb tots els actors de cooperació de la ciutat.
En general es valora molt positivament el fet de que aquests últims anys, amb la incorporació
de nous actors a la cooperació municipal, aquesta s’ha fet més propera, i que s’ha posat en
evidència que en motiu de la crisi la societat civil s’ha dinamitzat més.
ALTRES
- L’associació La mà solidària expliquen que són una entitat que estan naixent a la ciutat amb
l’objectiu de cooperar amb la població més vulnerable de Nador. Recullen diners a través de
participar en festes o esdeveniments on venen pastes i tes que elaboren elles mateixes. Ara
mateix el seu objectiu és conèixer altres entitats de la ciutat i poder fer xarxa. Ja han començat
a treballar amb la Fundació Humanitària Dr. Trueta.
- Des de COOOS també apunten que la cooperació s’ha d’anar professionalitzant-se i poder
anar treballant la part més d’emprenedoria i empresa.
- Finalment s’informa que aquest dijous 15 de desembre des de l’Ajuntament de Vic i el
Seminari s’ha organitzat una xerrada oberta a tothom titulada “Acollida de persones refugiades
a Vic: balanç dels tres mesos d’estada a la ciutat”. La xerrada serà a les 19:00h al Seminari.
La reunió finalitza a les 20:15h

