ACTA DE REUNIÓ
CONSELL DE COOPERACIÓ

DATA: 5 de març de 2018

LLOC: Sala d’Educadors. Palau Bojons.

HORA D’INICI 19:00

HORA DE FINALITZACIÓ: 20:30h

ASSISTENTS
- Creu Roja Osona, Joguines sense Fronteres, Associació Oudiodial, Associació Ghanesos
d’Osona, ONG Alkaria, Fundació Humanitària Dr. Trueta, EDFON/Dididai Nepal, Associació
D’Immigrants de retorn de Fuladu, i Equip NOVACT, encarregats de l’elaboració del Pla.
- Regidor de Cooperació, regidora de Turisme i Comerç i tècnica de Cooperació.

EXCUSATS
- Universitat de Vic, El Poble Ajuda al Poble, Una mà solidària, Insolàfrica, Agermanament
sense Fronteres, Arc de la Solidaritat, Pobles Germans.

ORDRE DEL DIA
- Compartir l’esborrany del Pla director de cooperació 2018-2021 que han elaborat des de
Novact a través del procés participatiu amb diferents actors. Sessió d’aportacions, esmenes i
propostes.
- Revisió dels criteris per al suport a projectes liderats per les entitats.

ACORDS
- S’aprova el contingut de l’esborrany en termes d’objectius estratègics, missió, modalitats i
instruments, prioritats geogràfiques i sectorials i de criteris per les ajudes a entitats.
- Hi haurà d’haver un esforç important per la incorporació de l’EPD als centres docents de la
ciutat, la creació d’una estratègia pròpia de comunicació i la organització del voluntariat
internacional.
- S’acorda que les entitats encara podran presentar esmenes a l’esborrany fins el dilluns 12 de
març via correu electrònic (miquel@ziri.es o boschrm@vic.cat )
DESENVOLUPAMENT
Presentació esquemàtica del contingut de l’esborrany del Pla director 2018-2021.
La missió de la cooperació a Vic ha de centrar-se en contribuir al desenvolupament sostenible i
la protecció dels Drets Humans. Es tracta doncs de treballar per a la justícia global i la
construcció de Drets de les persones, i no pas fent caritat. Per això cal una ciutadania activa i
compromesa amb el món i els problemes compartits.
L’objectiu general del Pla és “Impulsar des de la dimensió local la cohesió social, el
desenvolupament humà sostenible, l’eradicació de la pobresa i les desigualtats i el
desplegament efectiu dels Drets Humans i la seva protecció”. Aquest objectiu a la vegada es
desplega en dos d’específics. El primer molt més dirigit a millorar les condicions de vida i la
defensa dels drets fonamentals de les persones i dels col·lectius més desafavorits i el segon
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molt més enfocat a la ciutat, i que ha de contribuir a generar una ciutadania crítica, constructiva
i integradora per entendre i donar resposta als reptes de la globalització. Aquests objectius a
més, van acompanyats d’una bateria d’indicadors, que han de permetre poder fer una valoració
d’aquí uns anys.
Pel què fa a les prioritats geogràfiques hi ha una voluntat clara de concentrar esforços a la
Diatock, per poder mesurar l’impacte, però també amb una visió molt més regional, de poder
anar obrint el treball a tota la regió de la Casamance, a Senegal. També hi ha altres països
com ara Marroc, Nepal i Camerun i potser algun de Sud Amèrica que s’estan explorant.
Tampoc es pot obviar la situació actual de la Mediterrània i per tant tots els països que estan
patint la crisis de les persones que busquen refugi. En tot cas aquests criteris geogràfics són
orientadors i no excloents.
Pel què fa a modalitats i instruments, cal ressaltar el Pla de Sensibilització que els darrers anys
ha fet un procés molt interessant de treballar amb activitats lúdiques i culturals amb l’objectiu
d’anar incorporant la cooperació a tots els àmbits ciutadans.
Es continuarà també treballant amb el programa de cooperació a Casamance liderada per
l’ajuntament i amb la complicitat de les entitats del Consell Local de Cooperació i es continuarà
donant suport a les entitats del CLCV, no a través d’una convocatòria però si d’un procediment
pautat amb uns criteris establerts perquè les entitats puguin saber com s’ha de poder accedir
als ajuts.
A més caldrà enfortir la comunicació i potser establir una estratègia pròpia de comunicació.
Espai de Propostes i aportacions per part de les entitats.
-

Creu Roja proposa d’establir un conveni de col·laboració Ajuntament/Creu Roja

per

gestionar les ajudes d’emergència, ja que es tracta d’una entitat local que disposa dels
recursos i l’experiència necessària en l’àmbit d’emergència. A més disposen d’un magatzem a
Igualada per fer front a les necessitats bàsiques en casos d’emergència humanitària.
- Per potenciar les actuacions de EPD en els centres educatius de la ciutat no tan com a
activitats puntuals sinó com a educació en valors de forma permanent en algunes matèries, cal
comptar amb la Universitat de Vic ja que ja estan treballant amb projectes escolars d’aquest
tipus. Des d’Alkaria també es comenta que és possible fer-ho a través de la teràpia
ocupacional.
- A més i tenint en compte que cada vegada augmenta el jovent que vol participar en
programes de voluntariat internacional, caldria posar molta atenció en aquest tema i intentar
endreçar-ho d’alguna manera, preparant i formant els alumnes a través d’un programa de
voluntariat i comptant amb entitats expertes.
Fins el 12/03/18 les entitats encara podran enviar esmenes o propostes via correu
electrònic.

