ACTA DE REUNIÓ
CONSELL DE COOPERACIÓ

DATA: 14 de setembre 2017

LLOC: Sala d’Educadors. Palau Bojons.

Ajuntament de Vic
HORA D’INICI 18:00h

HORA DE FINALITZACIÓ: 19:30h

ASSISTENTS
- Per part de les entitats: Joguines sense Fronteres, Universitat de Vic, Associació Alkaria, Aula
Oberta d’Arquitectes d’Osona, El Poble Ajuda al Poble, Creu Roja Osona, Fundació
Humanitària Dr.Trueta, COOOS (Cooperació Osona Sàhara), Associació Cine Club i Nits de
Cinema Oriental, Arc de la Solidaritat-Ruanda i Una Mà Solidària.
- Per part de l’Ajuntament de Vic: regidor de Cooperació i

tècnica de Cooperació al

Desenvolupament.
- Equip NOVACT, encarregat de l’elaboració del Pla director.

EXCUSATS
- Medicus Mundi, TIC Ruanda, Pobles Germans i Fundació Daniel Sha i Núria Toneu.

ORDRE DEL DIA
- Repàs de les actuacions realitzades des de la darrera reunió del Consell i adjudicació de
nous projectes.
- Presentació de l’equip encarregat de l’elaboració del nou Pla director de cooperació i de la
seva proposta de treball.

ACORDS
- Iniciar la fase participativa del procés d’elaboració del nou Pla director 2017-2020 en format
entrevistes, tallers i fòrum web.
- Tenir la proposta de document del nou PDC 2017-2020 abans d’acabar l’any 2017.
- Assignació del suport municipal a nous projectes a Camerun, Nepal i Sàhara, gestionats per
diverses entitats locals.
DESENVOLUPAMENT
Repàs de les actuacions realitzades des de la darrera reunió del Consell Local de
Cooperació.
Es fa un repàs informatiu de les accions més destacades que s’han portat a terme des d’inici
d’any 2017, com ara el viatge oficial que es va fer amb l’alcaldessa i dos regidors de
l’Ajuntament a Senegal per inaugurar l’escola de Diatock, la signatura del conveni amb la
Universitat de Vic i que permetrà des d’aquest curs poder enviar estudiant de quart curs a fer
pràctiques a aquesta escola de Diatock. També com cada any, s’ha rebut la subvenció de la
Diputació de Barcelona, per tirar endavant el Pla de Sensibilització 2017, que consta de
diverses actuacions entre les que en destaquen sobretot les que han sortit de la Taula de
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Refugiats com és ara les estovalles anti rumors, la jornada solidària de suport a les persones
refugiades que es farà a la Plaça Major el proper 7 d’octubre i un cicle de contes per les
escoles, a part de les que ja es fan anualment.
Presentació de noves propostes de treball.
El regidor explica que actualment s’està valorant poder donar suport a diversos projectes de
cooperació que diverses entitats del Consell han sol·licitat:
1. Pou i Projecte mandioca al poblat de Kombé (Bobog) al Camerum per part de l’associació
Agermanament sense Fronteres. Amb l’objectiu de dotar d’aigua el poblat de Kombé i donar
suport a una cooperativa de dones del poblat pel cultiu local de la mandioca.
2. Donar suport als centres educatius de Nepal on la UVic hi envia estudiants de pràctiques.
Es tracta de donar suport a escoles com les de “Nepal Ratna School” i “Dididai” de Katmandú
o el projecte més social de la PA Nepal (Prisoners Assistance Nepal).
3. Projecte Forma’t al Sàhara, que té l’objectiu de fomentar que alumnes de formació
professional de la ciutat puguin fer pràctiques als camps de refugiats de Tindouf, a través d’un
programa formatiu de sensibilització i amb pràctiques a terreny.
A part, i tenint en compte la procedència de moltes de les persones que viuen a la ciutat,
s’hauria de pensar en obrir alguna línia de treball a Índia i/o Amèrica Llatina.
Presentació de l’equip de treball encarregat de l’elaboració del Pla director de
cooperació
En el darrer consell es va acordar poder donar continuïtat a la planificació estratègica de la
cooperació a la ciutat, elaborant un nou Pla de cooperació 2017-2020. Per això des de
l’Ajuntament es va demanar una subvenció a la Diputació de Barcelona per l’elaboració
d’aquest Pla, amb la que s’ha contractat una consultora externa anomenada NOVACT, experta
en cooperació internacional, que serà l’encarregada de tot el procés d’elaboració.
En aquest sentit cal destacar la clara aposta de la ciutat de Vic envers la cooperació
internacional i el respecte als drets humans, ja que des de l’Ajuntament no només s’hi destina
el 0,7% dels impostos municipals, sinó que ara es comptarà ja amb un tercer Pla director, que
consolida encara més aquesta política de cooperació a la ciutat. A part és clar, de comptar amb
espais ciutadans com ara el Consell Local de Cooperació i la Taula de refugiats amb entitats
molt actives i consolidades.
NOVACT planteja un pla de treball per renovar i actualitzar aquest Pla de la ciutat, comptant
amb la participació del màxim d’entitats del sector però també amb les diferents departaments
de l’ajuntament, partits polítics, col·legis professionals, empreses públiques i altres entitats per
tal d’integrar-hi el conjunt de polítiques locals.
A més s’ha de tenir en compte el nou marc internacional que s’emmarca en els ODS (Objectius
de Desenvolupament Sostenible), uns objectius que substitueixen els anteriors Objectius del
Mil·lenni, formant una nova agenda per treballar l’acció global articulada. Aquests objectius,
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molt més ambiciosos i dotats d’indicadors haurien de ser la base perquè tots i totes poguéssim
treballar amb els mateixos conceptes en el marc d’aquest Pla director.
El Pla serà de fet el document resultant d’una avaluació prèvia de la feina feta fins ara i d’un
debat i reflexió entorn a les noves inquietuds i necessitats ciutadanes actuals. S’intentarà que el
resultat sigui breu, senzill i entenedor per poder ser guia de referència i consulta.
Aquest procés es realitzarà presencialment a través d’entrevistes i tallers conjunts, però també
es compta amb una eina que agilitza i potencia molt els processos de participació que és el
fòrum web deliberaweb.com, que es posarà a la disposició de totes les entitats i ciutadania en
general perquè puguin participar-hi de manera molt més flexible i des de casa.
Pel què fa al calendari, la previsió és enllestir el documental final abans de final d’any 2017, per
tant la part més participativa d’entrevistes, tallers i fòrums es realitzarà durant el mes d’octubre i
principis de novembre.
Després de la presentació de la proposta de pla de treball, les entitats presents mostren la seva
voluntat de formar part del procés tan pel què fa el format entrevistes, com els tallers proposats
com el fòrum, sempre en funció de la disponibilitat de cadascú. L’Ajuntament facilitaria un
centre cívic per les entrevistes.
Hi ha alguna entitat que demana un guió previ a les entrevistes per poder preparar una mica la
reflexió prèvia amb la resta de l’equip i derivar la, si s’escau, a la persona més adient. Alguna
altre entitat també demana si l’equip es podrà desplaçar a la seva seu, ja en que casos com la
Universitat de Vic, segons quins càrrecs tenen una agenda molt complicada.
També surt la possibilitat de fer un taller bàsic sobre ODS i l’aproximació a com està actualment
la cooperació a casa nostra, per tal de poder tenir una base comuna.
Una altre proposta és la de poder fer un cafè-debat o tertúlia en el marc de la jornada solidària
del 7 d’octubre a la Plaça Major per així aprofitar la presència de més persones.
Referent a altres temes més específics, COAC Osona posa de relleu la importància de tenir en
compte les comunitats locals i les contraparts a l’hora de definir els projectes de cooperació,
així com també de fomentar més les línies de desenvolupament econòmic, a part de les més
educatives, elements que de fet, formaran part d’aquest procés de debat i reflexió.
Joguines sense Fronteres, també informa que tenen entre 10.000 i 12.000 joguines revisades i
preparades per enviar.
Les entitats podran posar-se en contacte amb en Miquel Carrillo amb NOVACT, a través dels
seus correus electrònics i així iniciar el primer contacte. A partir d’aquí compartiran un calendari
doodle per valorar la millor disponibilitat de tothom a l’hora de començar amb les entrevistes i
els tallers.

