ACTA DE REUNIÓ
CONSELL DE COOPERACIÓ

DATA: 22 març 2016

LLOC: Sala Consellers. Ajuntament de Vic

HORA D’INICI 18:30h

HORA DE FINALITZACIÓ 20:00h

ASSISTENTS
- Per part de l’Ajuntament de Vic: EL regidor de Cooperació, la tècnica de Cooperació al
Desenvolupament, la tècnica de l’Àrea Social i la tècnica de Ciutadania.
- Per part de les entitats: Joguines Sense Fronteres, Associació Oudiodial, l’AO d’Arquitectes
d’Osona, Creu Roja, l’Associació Humanitària Dr. Trueta, l’Associació Pobles Germans, la
UJSV, l’associació TIC Ruanda, l’associació Fante Confederation, l’Associació de Ghanesos
d’Osona, Cine Club Vic , Nits de Cinema Oriental, Pau i Solidaritat-CCOO i Periodistes sense
Fronteres
EXCUSATS
- Universitat de Vic, Consorci Hospitalari de Vic, Fundació Vicenç Ferrer, Medicus Mundi
Mediterrània, Arc de la Solidaritat- Ruanda, Associació Alkaria, CEES, Pau i Solidaritat Haydée
Santamaría

ORDRE DEL DIA
- Aprovació acta anterior
- Fira de la Cooperació 2016 en el marc de la Mostra d’Entitats
- Pla de Sensibilització 2016
- Seguiment de Projectes de Cooperació i altres projectes
- Precs i Preguntes

DESENVOLUPAMENT
Fira de la cooperació en el marc de la mostra d’entitats
Com ja es va avançar per correu electrònic, aquest any s’ha apostat per suprimir la fira de la
cooperació el dia de Sant Jordi al carrer Manlleu de Vic i incorporar-la dins la Mostra d’Entitats
que es celebrarà el dia 7 de maig al passeig Pep Ventura. Aquest canvi es deu a que s’ha
detectat que hi ha moltes entitats que tenen dificultats per ser presents a la fira el dia de St
Jordi, això, afegit a la proximitat de dates (aquest any tots dos en dissabte) entre St Jordi i la
Mostra i tenint en compte que en els dos casos l’objectiu és celebrar una jornada festiva al
carrer on totes les entitats puguin mostrar la tasca que porten a terme, es proposa unificar la
trobada el dia 7 de maig. En tot cas, en el proper Consell s’haurà de valorar si el canvi ha estat
o no positiu.
La tècnica de Ciutadania explica el nou format que tindrà la Mostra d’Entitats aquest any, on les
casetes perdran el seu ordre lineal per agrupar-se en petits espais on les entitats s’organitzaran
per àmbits d’interès i on cada placeta tindrà un punt neuràlgic per poder oferir activitats
diverses. L’objectiu és fer una fira al màxim de dinàmica possible on les entitats hi aportin el
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contingut amb tallers, música, dansa, xerrades, contecontes i activitats temàtiques variades
que es recolliran en un programa d’activitats perquè la gent pugui assistir al què realment l’hi
interessi.
A la reunió ja surten algunes propostes com un taller de trenes africanes per part de
l’Associació senegalesa Oudiodial, “El poble sense aigua” un conte africà per l’Associació
Abaraka Bake, i la proposta de Joguines sense Fronteres de fer un recull de jocs del món a
través de les associacions de nouvinguts.
IMPORTANT:
-Les entitats podran presentar les seves propostes per la Mostra fins el dia 6 d’abril.
-Paral·lelament les entitats que ho desitgin, poden sol·licitar una paradeta per Sant Jordi a
través d’una instància en nom de l’entitat a l’Oficina Atenció Ciutadana fins el 16 d’abril.
Pla de Sensibilització 2016
El Pla de sensibilització inclou totes les actuacions que es fan a la ciutat al llarg de l’any entorn
a la sensibilització sobre desigualtats, Drets Humans, Pau i situacions de conflicte. Aquest Pla
es dissenya a partir de les propostes i necessitats de les entitats del Consell, per això a banda
de les propostes que ja es van recollir a través de correu electrònic el mes de desembre, es
demana a les entitats que puguin aportar més propostes.
Es destaca la programació de Cine Club Xic que ja s’ha realitzat durant el primer trimestre, la
programació que es farà aquest mes d’abril a Vic Jove amb quatre temàtiques d’actualitat
(Senegal, Nepal, la crisi dels refugiats i zones amb conflicte) , o el Festival de Nits de Cinema
Oriental que ja està treballant la programació. Des de l’associació Pobles Germans comenten
que aquest 2016 volen organitzar un acte festiu per celebrar que han fet 15 anys i que han
assolit el milió d’euros en ajudes. Ja ens informaran de com avança tot.
El regidor de cooperació també fa referència a la seriosa problemàtica de la crisi dels refugiats
a Europa i la necessitat d’actuar a la manera que ens sigui possible com a ciutat, a través de la
sensibilització i com a ciutat d’acollida de les possibles persones que puguin arribar.
Estat dels Projectes de Cooperació
Es fa un repàs de l’estat en què es troben els projectes de cooperació a Senegal, (l’horta,
l’escola i la granja de Diatock.) Si tot va bé, les construccions es podran inaugurar d’aquí a un
parell de mesos i després el repte serà dinamitzar les infraestructures i treballar l’apoderament
de les persones. Durant tot aquest any, un expert en emprenedoria i projectes de cooperació,
farà un acompanyament dels projectes que Vic ha iniciat per tal de treballar les iniciatives
emprenedores a Diatock, i també enfortir el paper de les contraparts, amb l’objectiu de crear
estructures sòlides i sostenibles de treball i generar economia a partir dels recursos existents.
A més es pretén que la cooperació a Diatock sigui un projecte de ciutat on tothom s’hi senti
part, per això tal i com hi ha hagut la participació de l’Aula Oberta d’Arquitectes en l’àmbit de la
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construcció, es busca la implicació d’altres àmbits, entitat i institucions en la part molt més
humana, com ara la formació de formadors a través de la Universitat de Vic, la part de
necessitats sanitàries a través del Consorci Hospitalari, etc. així com també ja s’està treballant
en un projecte de dinamització de joves i infants a través d’un grup d’Escoltes de l’Agrupament
Guillem de Montrodon que aniran a Diatock aquest estiu.
Altres projectes que està previst portar a terme aquest any, és la col·laboració amb l’entitat Arc
de la Solidaritat que treballen amb les germanes dominiques a la població de Ruli, un poblet al
nord de Ruanda, a través d’un projecte que contempla la instal·lació d’uns pous d’aigua en una
zona de molt difícil accés d’aigua potable.
A part també s’han recollit diverses peticions de l’associació de Ghanesos pel què fa a la
sol·licitud de material hospitalari i sanitari pel centre de la regió de Fante. Tot i que des de
l’Ajuntament, ja s’ha fet una primera petició d’aquest material al Consorci Hospitalari de Vic,
s’aprofita la reunió per sol·licitar-ho també a les entitats, d’on en surt ja un primer oferiment per
part de creu Roja.
A partir d’aquesta petició, s’acorda establir una mecànica de gestió de material entre les
entitats del Consell perquè així les entitats que tinguin material per donar puguin oferir-ho a
d’altres que ho necessitin.
En l’apartat de precs i preguntes s’intercanvien diverses opinions, experiències i punts de vista
entorn al paper de la cooperació. Finalment un membre del col·legi de periodistes s’ofereix per
desplaçar-se a Diatock i poder editar un vídeo de la inauguració de l’escola, tot i que s’haurà de
valorar la proposta a nivell de govern.
D’altra banda, la Fundació Humanitària Dr Trueta presenta el seu projecte “A-KTUEM” –
Cooperació amb la revolució democràtica de l’Orient Mitjà, un projecte per donar suport a les
dones kurdes de Rojava, al Kurdístan de Síria.
S’aprofita la sessió per repartir a totes les entitats el vídeo de la memòria visual del Pla de
Sensibilització 2015.
S’acaba la reunió a les 20:00h

