ACTA DE REUNIÓ
CONSELL DE COOPERACIÓ

DATA: 28 de Novembre 2019

Lloc: Sala Polivalent. Edifici el Sucre

Hora d’Inici: 18:00H

Hora de finalització: 19:30h.

ENTITATS ASSISTENTS
Fetch UVic-UCC, Fundació Humanitària Dr. Trueta, Tic-Ruanda Tic-Catalunya, Joguines
sense Fronteres, Options Catalunya Nepal, Associació Alkaria, Creu Roja Osona, Kawrl
Pakao, Osona amb els Nens, Cooperació Osona Sàhara, Associació Banta Fuladu, Pobles
Germans i Associació Les Racines de l’Espoir.
- Regidor i tècnica de cooperació de l’Ajuntament de Vic
ENTITATS EXCUSADES
Associació Rosa Dilme-Rwanda, La Mà Solidària, Insolàfrica, Medicus Mundi, Agermanament
sense Fronteres
ORDRE DEL DIA
- Presentació del nou regidor de cooperació
- Presentació de la nova proposta de convocatòria de subvencions per a entitats en l’àmbit de
la cooperació internacional, el codesenvolupament i l’educació pel desenvolupament
- Recollida de Propostes Pla de Sensibilització 2020.
ACORDS
- Pel 2020 es proposa una convocatòria de subvencions per entitats en els àmbits de
cooperació internacional, codesenvolupament i EpD.
- El Fons Català de Cooperació ofereix una formació sobre l’elaboració de projectes de
cooperació per a entitats de codesenvolupament. Es recolliran demandes de les entitats.
- Les entitats també poden enviar propostes pel Disseny del Pla de Sensibilització 2020.

Convocatòria de Subvencions Cooperació Internacional, Codesenvolupament i
Educació pel Desenvolupament 2020.
S’explica la proposta de regular i ordenar les subvencions de cooperació en una convocatòria
pública per a totes les entitats del Consell de Cooperació. Les bases s’emmarquen dins dels
objectius i les línies de treball del Pla director de Cooperació Internacional de Vic 2018-2021. I
els àmbits de treball seran la cooperació internacional, el codesenvolupament i l’educació pel
desenvolupament o sensibilització, basats en dos objectius específics:
- Impulsar la millora de les condicions de vida i la defensa dels drets fonamentals de les
persones i dels col·lectius més desafavorits des d’una perspectiva global.

ACTA DE REUNIÓ
CONSELL DE COOPERACIÓ

- Contribuir a generar una ciutadania crítica, constructiva i integradora, per a entendre i donar
resposta als reptes de la globalització dins de l’àmbit local.
Conscients de que l’àmbit de la cooperació està molt qüestionat, entenem que tan ens locals
com entitats ens hem d’autoexigir constantment amb la voluntat de millorar la qualitat de la
cooperació (més coherència, més responsabilitat i més transparència). Per això les bases
marcaran uns paràmetres d’exigència i de qualitat amb uns requisits i uns criteris de valoració
basats per una banda amb la identificació i planificació del projecte però per l’altre també amb
l’impacte, la pertinença i la sostenibilitat de les accions.
Cal destacar que els projectes no podran ser plurianuals, sinó que seran projectes que
s’hauran de justificar dins de l’exercici, com a màxim fins el 15/11/2020.
Pels projectes de cooperació amb altres països, s’exigirà que la contrapart local que gestioni
els fons estigui legalment constituïda i haurà de comptar amb un NIF o equivalent.
Es preveu que les bases es puguin aprovar a finals d’aquest 2019 i la convocatòria a principis
del 2020. En tot cas s’informarà a les entitats perquè aquestes estiguin al cas.
Els projectes s’hauran de presentar a través d’un model normalitzat, un formulari que haurà de
descriure l’actuació a nivell tècnic i a nivell econòmic.
Formació
Fa dos anys el

Fons Català de Cooperació, va realitzar el Projecte d’Enfortiment del

Codesenvolupament que consta d’un cicle de formacions de projectes de cooperació per a
entitats de codesenvolupament. Els objectius del projecte són el de reforçar les capacitats de
formulació i gestió del cicle de projectes de les entitats que treballen l’àmbit del
codesenvolupament a Catalunya i millorar les estructures organitzatives d’aquestes.
Per tant si des de Vic hi hagués demanda d’entitats que volguessin beneficar-se d’aquesta
formació es demanaria al Fons de fer una segona edició.
Així doncs es demana a les entitats interessades que ho facin arribar a cooperacio@vic.cat.
També es proposa demanar a les Universitats que tinguin estudiants en pràctiques en temes
de desenvolupament i/o educació social que poguessin fer un acompanyament a les entitats
interessades.
Pla de sensibilització 2020
Cal també dissenyar el Pla de sensibilització 2020, i per això es demana a totes les entitats que
facin propostes d’accions i que les enviïn per correu a cooperacio@vic.cat

La reunió s’acaba a les 19:30h

