ACTA DE REUNIÓ
CONSELL DE COOPERACIÓ

DATA: 24 setembre 2015

LLOC: Sala Consellers. Ajuntament de Vic

HORA D’INICI 18:30h

HORA DE FINALITZACIÓ 20:00h

ASSISTENTS
- Per part de l’Ajuntament de Vic: Regidor de Cooperació i les tècniques de la Unitat de
Cooperació al Desenvolupament.
- Per part de les entitats: AO d’Arquitectes d’Osona, Associació de Ghanesos d’Osona,
Associació Alkaria, Cine Club, Festival de Cinema Nits Orientals, Associació Pobles Germans,
Associació Pau i Solidaritat de CCOO, Creu Roja Catalunya, Associació de dioles a Catalunya,
Projecte Casa Sport, Fundació Humanitària Dr.Trueta, Universitat de Vic.
EXCUSATS
- Consorci Hospitalari de Vic, Fundació Vicenç Ferrer, Fundació Daniel Sha i Núria Toneu,
Associació Espais Humans, Medicus Mundi, Tic Ruanda, AFUFIS

ORDRE DEL DIA
- Presentació del nou regidor de cooperació, Toni Serrat.
- Presentació membres del Consell Local de Cooperació
- Estat actual dels projectes de cooperació vigents.
- Planificació dels actes de sensibilització fins a final d’any.
- Propostes, precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT
El nou regidor de cooperació, Toni Serrat es presenta i destaca la recuperació del 0,7%.
L’objectiu d’aquesta trobada és poder conèixer personalment els membres del Consell Local de
Cooperació i entre tots decidir com volem avançar aquests propers 4 anys.
Una per una, les entitats del Consell també es presenten i expliquen la tasca que porten a
terme en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i/o la sensibilització.
Dins del consell, com a la ciutat, hi ha molta diversitat de nacionalitats i de maneres de ser, i
això ha de poder servir per enriquir-nos com a consell, seguint el treball que ja fa temps que
es porta a terme. Actualment la ciutat de Vic té 42.000 habitants i 92 nacionalitats diferents.
PERSPECTIVES DE TREBALL PER AQUESTS 4 ANYS
En aquests propers 4 anys es donarà continuïtat a les dues grans línies de treball establertes
en el Pla Director de Cooperació vigent, que són:
- Els projectes de cooperació al desenvolupament al sud.
- La sensibilització a la ciutat.
El consell ha de ser un espai obert on tothom pugui expressar-se i presentar propostes. Hi ha
d’haver llibertat absoluta per poder parlar i comunicar-nos.
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A Diatock, poble de Senegal on actualment l’Ajuntament de Vic està centrant les seves
actuacions, es focalitzaran els esforços per acabar l’escola, acabar d’acondicionar l’horta i
posar en marxa la granja de gallines i pollastres, assegurant sempre la part de manteniment.
L’objectiu principal és vetllar els projectes a llarg termini i assegurar així la seva sostenibilitat.
Pel què fa a la sensibilització és molt important la divulgació de totes les activitats, i entre tots
hem de ser capaços d’arribar al màxim de persones possibles.
ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ
Les activitats de sensibilització programades fins a finals del 2015, són les següents:
Formació en diàleg interreligiós per entitats en un monogràfic de tres hores.
Serà el dilluns 23 de novembre a la tarda però falta concretar l’hora i el lloc. Es passarà
informació per les inscripcions més endavant.
Cicle de Cinema i Religions a l’ETC de Vic, amb la col·laboració de Cine Club Vic.
9 d’octubre a les 21.00h . “American Jesús” sobre la comercialització del cristianisme.
22 d’octubre a les 21:00h: “La Fuente de las mujeres”. Que denuncia la violència de gènere
12 novembre a les 21.00h “ primavera, verano, otoño, invierno... y primavera” amb elements de
la filosofia budista.
Aquest cicle es complementarà amb una sessió al Cineclubxic:
8 novembre a les 17.00h. “Whale Rider” que mostra els costums maoris.
Xerrada sobre la crisi dels refugiats.
En el marc del Festival Protesta (festival de curtmetratges de crítica social) que aquest any està
dedicat a la temàtica de “pobles en lluita” i amb la col·laboració de Creu Roja, s’organitzarà
una taula rodona amb membres d’ACNUR i Creu Roja per explicar l’actual crisi dels refugiats.
Cineclubxic. Sessions de cinema infantil. ETC.
Seguint l’experiència de les dues darreres temporades, des del Consell Local de Cooperació es
continuarà organitzant i dinamitzant el cinefòrum posterior a les pel·lícules per treballar el seu
contingut.
Exposició Cooperació Vic-Senegal. La itinerància programada : OAR Vic (12
d’octubre), UVic (novembre 2015), CNL (desembre 2015) i COAC (gener 2016)
En tots els casos s’enviarà informació de totes les activitats perquè tothom i pugui assistir i ferne difusió.
A part, des de Pobles Germans, s’informa de la lectura de poemes i
espirituals

textos místics i

que es farà demà divendres a les 19:30h al Temple Romà de Vic organitzat pel

grup de diàleg interreligiós de Vic.
I l’associació de senegalesos Oudiodial, també informen del fòrum econòmic i cultural
Catalunya-Casamance, que tindrà lloc del 23 al 25 d’octubre a Rubí.

