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Cambrils acull la 3a trobada de la Xarxa de Cooperació del
Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre amb la incorporació
de més municipis
Berta Ruiz

Cedida

Un moment de la trobada d'ahir, a l'Ajuntament de Cambrils
Durant bona part del matí d'ahir
dilluns va tenir lloc a l'Ajuntament de
Cambrils, la tercera trobada de la
Xarxa de municipis per a la
Cooperació del Camp de Tarragona i
de les Terres de l'Ebre. Abans de
Cambrils, també van acollir aquesta
trobada els municipis de Tarragona i
de Reus, fa uns pocs mesos.
Maximitzar recursos i unir esforços
En aquesta tercera trobada de la
Xarxa, tal com va comentar el regidor
de Cooperació i Solidaritat de
l'Ajuntament de Cambrils –Oliver
Klein– hi van participar els diferents
representants de les àrees de
cooperació dels ajuntaments de
Tarragona, Reus, Cambrils, Salou,

Vila-seca, Roda de Barà, Alcover,
Mont-roig del Camp i El Morell. A
banda, com a novetat d'ahir mateix,
també s'han incorporat a aquesta
xarxa les poblacions de Santa
Coloma de Queralt i de Tortosa,
mentre que La Sènia també vol
incorporar-se properament. Aquesta
xarxa, segons Klein, "ens serveix per a
compartir experiències i maximitzar
els recursos i que la despesa i
inversions en cooperació sigui més
racional i que se sumin els esforços
de tots en un mateix objectiu. Moltes
vegades, la cooperació es dispersa i
realment no s'aconsegueixen els
objectius. Ara som més municipis, ho
intentem coordinar i apostem per una
cooperació conjunta i unida que és el
més beneficiós".
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Nou nom de la Xarxa: Xarxa CDAS
(Xarxa per a la Cooperació al
Desenvolupament i Acció Social del
Camp de Tarragona i de les Terres de
l'Ebre)
Durant la trobada d'ahir també es van
tractar d'altres qüestions relacionades
amb els protocols d'actuació en els
casos d'ajut d'emergència i de
reconstrucció. "En aquestes situacions
tothom vol ajudar i a través de la
Xarxa ens podem coordinar en un
mateix objectiu i ser més eficients",
segons va afegir Oliver Klein. A
banda, un altre dels punts importants
de l'ordre del dia va ser l'aprovació
del nou logotip i de la nova
denominació de la Xarxa. A partir
d'ara, aquest òrgan s'anomenarà
Xarxa CDAS (Xarxa per a la
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Cooperació al Desenvolupament i
Acció Social del Camp de Tarragona
i de les Terres de l'Ebre).
Finalment, durant aquesta darrera
trobada de la Xarxa a Cambrils també
es va comptar amb la presència de
dos convidats. Per un costat, es va
presentar el projecte d'Agenda
Llatinoamericana, que treballa a
nivell català; i per altra banda, també
hi va ser present un membre d'una
xarxa de cooperació dedicada a
temes d'educació que treballa al País
Valencià, el qual també va compartir
la seva experiència amb els diferents
representants de la Xarxa del Camp
de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.

