Resum de la II Trobada de Municipis per la Cooperació i l’Acció Social
Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre
Dia: 11 de març de 2010
Hora: 10:00 h
Lloc: Fundació URV
Assistents:
Sra. Sandra Coloma (Ajuntament de Tarragona), 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),
Sr. Miquel Anguera (Ajuntamnet de Mont-roig del Camp), Sra. Anna Raspall
(Ajuntament de Salou), Sra. Anna Busquets Puig (tècnica de l’Ajuntament de Salou),
Sra. Cristina Figueres (Ajuntament d’El Morell), Sra. Pilar Pérez (Ajuntament de Reus),
Dolors Joanpere (tècnica de l’Ajuntament de Reus), Sra. Beatriz Ortuño (Ajuntament
de Roda de Barà) Sra. Mª Àngels Ponce (Ajuntament de Vila-seca). I altres assistents
convidats.

Programa:
1. Benvinguda
2. Lectura del resum de la 1ª trobada. Resum de l’acte del dia 1 de març de
2010, signatura del manifest per la constitució de la Xarxa de Municipis per
la Cooperació i l’Acció Social al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.
3. Ponència: “La sensibilització solidària des del municipis”
4. Taula de treball

Desenvolupament de la reunió:
1. Benvinguda i presentacions
La Sra. Pilar Pérez, Regidora de Participació i Ciutadania de l’Ajuntament de Reus,
dona la benvinguda a tots els assistents. A continuació es fa una ronda de
presentacions.
2. Lectura de l’acta de la 1ª trobada. Resum de l’acte del dia 1 de març de 2010,
signatura del manifest per la constitució de la Xarxa de Municipis per la
Cooperació i l’Acció Social al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.

El Sr. Joan Fuster inicia aquest punt mostrant el vídeo de l’informatiu de TAC 12 on es
recull l’acte de signatura del Manifest d’adhesió a la Xarxa de Municipis per la
Cooperació i l’Acció Social del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, que va tenir lloc
el dia 1 de març de 2010. A continuació va explicar l’espai web de la URV Solidària a
on queden recollits els actes relacionats amb la Xarxa i el procés d’adhesió virtual a la
mateixa. A proposta dels assistents, es decideix que hi aparegui la data d’aprovació en
el Ple de cada ajuntament.
A continuació es parla dels actes que han anat sorgint en favor d’Haití i de Xile a causa
dels terratrèmols patits. Concretament, i com a actes ja organitzats i més propers en el
temps, es parla del Concert de la Coral URV del proper dilluns 15 de març a les 21.30h
a l’aula magna del Campus Catalunya i dels actes de que es duran a terme el proper
dia 21 de març de 2010 a la Plaça de la Font de Tarragona des de les 12h fins les 18h.
3. Ponència: “La sensibilització solidària des del municipis”
El Sr. Oliver Klein, Regidor de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Cambrils,
inicia la seva intervenció posant de manifest que la solidaritat i els actes solidaris no
siguin actes puntuals, sinó accions continues en el temps. Però si que aprofiten ara,
que s’acosten els col·lectius del municipi, per tal d’assessorar-los sobre accions a dur
a terme i com. Es tracta de la importància de la sensibilització, en saber explicar amb
claredat i transparència què fem, per què i com a ho fem.
Ens va dur a la reflexió i al debat acostant-nos les accions que es desenvolupen des
de l’Ajuntament de Cambrils i com duen a terme aquestes accions, coordinació amb
els moviments locals, ONGD del Municipi i apropant-se a les propostes que sorgeixen
de la societat. Incidint en la importància d’apropar-se a les estructures socials (escoles,
Centre Cívics...)
Es va concloure, iniciant directament la taula de treball, que cal aprofitar els actes i les
accions per fer difusió, utilitzant els mitjans de comunicació per explicar amb claredat i
transparència les accions de cooperació i sensibilització.
4. Taula de Treball
La Sra. Dolors Joanpere, inicia la taula de treball.
S’anuncia que el proper dia 15 de març, el Centre de Cooperació al Desenvolupament
“ URV Solidària” obrirà la convocatòria per a projectes d’acció social. I es convida als
assistents a participar-hi.
Es comenta que des d"Escoles Solidàries" (xarxa vinculada amb diferents municipis de
la Comunitat Valenciana) s’ha posat en contacte amb el Centre de Cooperació al
Desenvolupament “URV Solidària”. Es proposa convidar-los a la següent trobada per
què ens expliquin la seva tasca.
Es suggereix com a propostes més immediates:
- Cinema solidari. Es tractaria de la incorporació a l’agenda del cinema a la fresca (o
similar de la programació d’estiu) un dia pel cinema solidari, i es proposa com a primer
tema el Comerç Just. Sobre com desenvolupar l’acció, es proposa posar-se en
contacte amb ONGD que tinguin fons filmogràfic i amb l’aula de cinema de la URV.

- Contes solidaris a les biblioteques dels municipis. Es tractaria de fer-ho a través
d’ONGD o contacontes.
Es parla de dos projecte solidaris impulsats pel Centre de Cooperació al
Desenvolupament “URV Solidària”:
-

-

Bosses Ecològiques (projecte conjunt amb l’ONGD Prabhat). Disseny i
comercialització de bosses ecològiques per finançar un projecte s l’Índia. Es
valora la possible compra de bosses per part dels ajuntaments.
Viatges Solidàris “Rumb al Sud” es proposa incorporar la Xarxa a la proposta.

Respecte dels Projectes que es presenten als Consell de Cooperació (als ajuntaments
que en tenen) i/o a diferents ajuntaments que tenen convocatòries, es proposa utilitzar
la xarxa per posar-ho tot en comú, com un mecanisme per millorar la gestió, la
transparència i el control, així com unir esforços en determinats projectes.
Al mateix temps, també se posa de manifest la possibilitat de que alguns ajuntaments
necessitin algun tipus d’ajut i/o assessorament vers determinades accions o projectes
que els adrecin, per la qual cosa s’ofereix el col·lectiu d’ex-estudiants del postgrau de
Cooperació del Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària”, sobretot
per ajudar en el marc lògic dels projectes.

Es tanca la trobada proposant que la propera sessió tingui lloc el dia 26 d’abril de 2010
a les 11.30h a l’Ajuntament de Cambrils.

Reus 12 de març de 2010.

