ACTA DE REUNIÓ
CONSELL DE COOPERACIÓ

DATA: 30 d’abril de 2019

LLOC: Sala Consellers. Ajuntament de Vic

HORA D’INICI 18:00

HORA DE FINALITZACIÓ: 19:30h

ENTITATS ASSISTENTS
- FETCH UVic-UCC, Associació Options Catalunya-Nepal, Associació Alkaria, Associació Rosa
Dilmé Ruanda, Joguines sense Fronteres, Agermanament sense Fronteres, Cooperació Osona
Sàhara, Associació Festival Protesta, Associació Insolàfrica.
- Regidor de Cooperació i tècnica de Cooperació de l’Ajuntament de Vic.

ENTITATS EXCUSADES
- Fundació Humanitària Dr. Trueta, La Mà solidària, Associació Pobles Germans, Medicus
Mundi, Cine Club i Festival Nits de Cinema Oriental

ORDRE DEL DIA
- Pla director de cooperació internacional de Vic 2018-2021
- Projectes actuals
-Cooperació directa (Projecte educatiu a Diatock i Casamance, projecte de gestió de
residus a Ziguinchor, Avaluació a Diatock)
- Suport iniciatives entitats
- Pla de sensibilització 2019

ACORDS
- Es crearà un espai de debat i formació entre les entitats del CLCVic per poder reflexionar a
fons entorn a la cooperació al desenvolupament.

- Donar suport a les iniciatives de cooperació de les entitats que s’han presentat.

Pla director de Cooperació Internacional de Vic 2018-2021.
S’explica de forma esquemàtica el Pla director de cooperació i s’entrega un resum del Pla amb
els objectius específics, els subojectius, les prioritats geogràfiques (Senegal, Marroc, Nepal i
Camerun), i les modalitats i instruments de treball.
Pel què fa a les característiques més rellevants a nivell d’execució:
- Actualment l’Ajuntament de Vic destina el 0,7% dels impostos a aquesta cooperació
internacional però s’està treballant per anar cap a l’1%.
- Un dels compromisos d’aquest Pla és a més constituir la plaça de tècnic/a de cooperació de
l’Ajuntament de Vic, ja que de moment el departament de cooperació no compta amb una
estructura estable per a desenvolupar el Pla.

ACTA DE REUNIÓ
CONSELL DE COOPERACIÓ

- Per altre banda es tracta d’un Pla tangible ja que els resultats que se’n desprenen són
mesurables. Cada objectiu porta unes fites i indicadors per a mesurar l’impacte de les seves
accions.
- I per últim es tracta també d’un pla vinculant, ja que és un Pla que està aprovat per Ple i per
tant el nou govern que vingui l’hi ha de donar continuïtat.
Així doncs en resum és un Pla continuista i més mesurable que els anteriors.
Projectes actuals.
Projecte Educatiu a Diatock, Senegal.
El projecte de Diatock que parteix de la construcció d’una escola de primària, ha sigut el pretext
per poder-hi implicar la ciutadania catalana (arquitectes, escoltes, Universitat...). Això ha fet
ampliar l’abast de les actuacions de l’Ajuntament en aquesta població. A més des dels seus
inicis el projecte s’ha treballat amb

la concertació de les institucions locals i per això els

resultats han acabat essent transparents i sostenibles en el temps. Cal destacar el treball
d’excel·lència amb la Facultat d’Educació de la UVic-UCC que permet la mobilitat dels
estudiants de magisteri i educació social per fer les seves pràctiques curriculars a través d’una
nova modalitat de pràctiques en la que els estudiants de final de grau fan 4 setmanes de
pràctiques a una escola catalana i 4 setmanes a les escoles de Diatock, al Senegal. La primera
promoció d’estudiants ha set aquest curs 2018-2019. D’altra banda el mes de febrer, 7 mestres
de les escoles de Diatock, varen estar a Vic coneixent el projecte educatiu de la ciutat i
participant a seminaris de didàctica amb professorat de la UVic.
A més aquest any a través d’una subvenció de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Vic
ha encarregat una avaluació de l’impacte de les actuacions de l’Ajuntament de Vic a Diatock.
Projecte de gestió de residus a Ziguinchor.
Aquest any s’ha començat una cooperació tècnica amb l’Ajuntament de Ziguinchor en l’àmbit
de la gestió de residus, ja que allà aquesta gestió és gairebé nul·la, mentre que la ciutat de Vic
té molta expertesa i experiència acumulada per oferir en aquest àmbit de treball. De moment
tres tècnics de l’Ajuntament de Ziguinchor ja han estat a Vic per seguir una formació de gestió
de residus impartida per professionals de VialnetVic i RRO.
A part Cespa-Ferrovial ha cedit 2 camions que l’empresa ja té amortitzats per portar a
Ziguinchor. Com a dades rellevants,

mentre la ciutat de Ziguinchor amb una població de

330.000 hab. compta amb només 2 camions de recollida de deixalles, Osona que compta amb
una població de 150.000 hab. en té 52.
En general, cal destacar que s’està apostant per una cooperació cada vegada més tècnica que
fomenta el tractament d’igualtat i el coneixement mutu.
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Suport a iniciatives d’entitats del CLCV.
Seguint les línies de treball i les prioritats geogràfiques del nou Pla, aquests darrers anys
l’Ajuntament ha anat diversificant la cooperació municipal donant suport també a diversos
projectes de cooperació gestionats per entitats que formen part d’aquest Consell.
Durant el 2018 s’ha donat suport:
- Projecte de suport a la Ratna School de Katmandu.(Nepal). Associació EDFON amb UVic
- Suport a l’escola d’educació especial Dididai, a Katmandu, Nepal. Assos. DIDIDAI amb UVic.
- Sala d’informàtica a l’escola d’infermeria de Kribi, al Camerun. Associació Insolàfrica
- Construcció de tres pous a Kombé, Bobog, al Camerun. Agermanament sense Fronteres
- Forma’t al Sàhara Curs 2018-2019. Associació Cooperació Osona Sàhara.
I per aquest 2019 es donarà suport a:
- La transformació i comercialització: cooperatives rurals de dones cameruneses. Gestionat per
Agermanament sense Fronteres a través del Fons Català de Cooperació
- Construcció d’una escola a Sinthiou Diae, Senegal. Amb l’associació Alkaria.
- Creació d’una escola de formació professional (especialització en cuina) per a persones en
risc d’exclusió. Per l’associació Options Catalunya-Nepal.
- Construcció d’un dipòsit d’aigua al centre femení de Ruli, i Apodarament de noies a la
Universitat de Kabgayi, tots dos a Ruanda, gestionats per l’Associació Rosa Dilmé.
Pla de sensibilització 2019
L’objectiu d’aquest és el de construir una ciutadania crítica i compromesa amb la realitat del
món. L’Ajuntament conjuntament amb les entitats del CLCV dissenya un Pla d’activitats que es
desenvolupen al llarg de l’any a la ciutat. El Pla anual inclou les jornades del mes de la
cooperació a VicJove, la fira de la cooperació que es fa a la mostra d’entitats el proper 4 de
maig, o l’organització d’expos, xerrades, etc. però sobretot s’aposta per a sumar.se a iniciatives
que tinguin com a objectiu la transformació social i que ja existeixen a la ciutat com la
col·laboració amb Festival Protesta, Cine Club o el Festival de Nits de Cinema Oriental. A part,
també s’està introduint l’educació per al desenvolupament, i per això enguany s’han fet dues
proves pilots a quatre escoles de Vic, (primària i secundària) amb continguts de
desenvolupament i Drets Humans i dinamitzat per entitats especialitzades a la ciutat.
A l’espai de precs i preguntes es reflexiona sobre la importància de la crítica, l’exigència, la
transparència i la continuïtat en els projectes de cooperació al desenvolupament. El rigor i la
coherència són també elements claus en aquest àmbit de treball. S’ha de treballar per la
creació d’estructures que puguin ser autònomes i des d’una perspectiva igualitària.
Des de les entitats es comenta que és molt important continuar amb aquesta exigència i
transparència, que aporta l’Ajuntament de Vic. Així com també el coneixement directe a terreny
d’aquestes iniciatives de les entitats.
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A nivell de cooperació al desenvolupament la, ciutat de Vic fa una gran tasca, però de vegades
s’ha d’aprendre a comunicar, perquè no sempre la sensibilització arriba a tothom.
Pel què fa a la sensibilització a la ciutat cal incidir molt en els docents, ja que són les persones
que tenen molta responsabilitat pel què fa a la transmissió de valors.
Gràcies a l’experiència que cada entitat acumula en el seu àmbit d’actuació, es proposa poder
fer unes trobades en sessions formatives i de reflexió entorn a la cooperació al
desenvolupament per poder aprendre mútuament i fer autocrítica.

La reunió s’acaba a les 19:30h

