
 

 

Resum de la III Trobada de la Xarxa de municipis del Camp de Tarragona i les Terres de 

l’ Ebre per a la cooperació en el desenvolupament i l’ acció social 

 

Dia: 26 d’ abril de 2010 

Hora: 10:00 h 

Lloc: Ajuntament de Cambrils 

 

Assistents: 

Sr. Oliver Klein (Ajuntament de Cambrils), Sra. Núria Ferrando (tècnica de l’ Ajuntament 
de Cambrils), Sr. Joan Fuster (Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV 
Solidària”), Sra. Núria Martorell (tècnica de l’ Ajuntament de Tarragona), Sra. Mª Rosa 
Ballesté (Ajuntament d’ Alcover), Sra. Anna Raspall (Ajuntament de Salou), Sra. Anna 
Busquets Puig (tècnica de l’ Ajuntament de Salou), Sra. Cristina Figueres (Ajuntament 
d’ El Morell), Dolors Joanpere (tècnica de l’ Ajuntament de Reus), Sra. Montserrat Sendra 
(Tècnica de l’ Ajuntament de Vila-seca), Sr. Ricard Forés (Regidor de l’ Ajuntament de 
Tortosa), Sr. Ramon Borràs (Alcalde de Santa Coloma de Queralt) Sra. Núria Robert 
(tècnica dels Ens Locals de l’ ACCD). I altres assistents convidats.  
 
 

Programa: 

1. Benvinguda. 

2. Proposta de participació en l’ Agenda Llatinoamericana. 

3. Propostes per escollir el logotip de la Xarxa. 

4.  Intervenció del Sr. Joan Bou: membre d’ INAUCO (U. Politècnica de València)  

 

Desenvolupament de la reunió: 

 
1. Benvinguda. 

 

El Sr. Oliver Klein, Regidor de Participació Ciutadana de l’ Ajuntament de Cambrils, dona 
la benvinguda a tots els assistents i presenta la sessió de treball.  
 
2. Proposta de participació en l’ Agenda Llatinoamericana. 

Els Srs. Jordi Plana i Xavier Joanpere exposen en què consisteix l’ Agenda 
Llatinoamericana i què significaria participar-hi. Així mateix mostren i expliquen els 
diferents materials de recolzament de la Campanya. S’ acaba la seva intervenció amb la 
visualització d’ un vídeo. 

3. Proposta per escollir el logotip de la Xarxa. 

El Sr. Joan Fuster mostra les diferents propostes de logotips dissenyats per tal de 
representar la Xarxa. Finalment es decideix el que més agrada a la majoria dels assistents 



que serà, a partir d’ ara, el logotip de la Xarxa. Es fa un agraïment especial a la seva 
dissenyadora, Sra. Isabel Carranza, que l’ ha cedit de forma desinteressada. 

4. Intervenció del Sr. Joan Bou: membre d’ INAUCO (U. Politècnica de València) 

El Sr. Bou explica els detalls del PEPSOM (Plan Estratégico para la Potenciación de la 
Solidaridad Municipal), que desenvolupa un mètode per tal d’ identificar i planificar 
quantitativa i qualitativament els nivells de solidaritat en els municipis i les experiències 
en l’ àmbit de la municipalitat. Aquest mètode ha estat posat en pràctica a la Comunitat 
Valenciana. 

 
La trobada es conclou amb la proposta de que la següent sessió tingui lloc el mes de juny 
de 2010. 
 

 
Cambrils 26 d’ abril de 2010. 
 


