
 
 
 
 
 
Resum de la V 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: 18 de novembre de 2010 
Hora: 09:30 h 
Lloc: Ajuntament de Vila-seca 
 
Assistents: 
Sra. M. Àngels Ponce (Ajuntament de Vila-seca), Sra. Montserrat Sendra (Tècnica de 
l’Ajuntament de Vila-seca), Sra. Cristina Figueres (Ajuntament d’El Morell), 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. Inés Solé (Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària”), Sra. Anna 
Raspall (Ajuntament de Salou), Sra. Vanessa Sánchez (Ajuntament de Salou), Sra. Josefina 
Santasusagna i Uró (Ajuntament de l’Arboç), Sra. Sandra Coloma (Ajuntament de 
Tarragona), Sra. Mentxu Sancho (Ajuntament de Mont-roig del Camp) i el Sr. Miquel 
Anguera (Ajuntament de Mont-roig del Camp) . I altres assistents convidats.  
 
 
S’excusen: Sra. M. Dolors Joanpere i la Sra. Pilar Perez (Ajuntament de Reus), i la Sra. 
Sara Pagà (Ajuntament de Valls)  
 
 
 
Programa: 
 

1. Benvinguda. 

2. Presentació dels tallers d’educació financera. A càrrec del Sr. Xavier Coca. 

3. Intervenció del Sr. Bernat Moreno. Gerent del Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament. 

4. Activitats per desenvolupar de forma conjunta 

 

 
Desenvolupament de la reunió: 
 
1. Benvinguda. 
 
El Sr. Josep Toquero Pujals Tinent d’Alcalde i regidor delegat de Joventut, Cultura i 
Relacions Cíviques de l’Ajuntament de Vila-seca, dona la benvinguda a tots els assistents. 
 



 

2. Presentació dels tallers d’educació financera. A càrrec del Sr. Xavier Coca. 

El Sr. Xavier Coca presenta els tallers d’educació financera a la Xarxa.  

Un cop es van exposar els tallers en educació financera, es va obrir una ronda de paraula 
i línea de debat sobre el disseny i format dels tallers, qüestions tècniques i estratègies de 
públic. En aquest sentit es va establir la necessitat de formar formadors, (formació de 
formadors) que els podria proporcionar la mateixa Universitat, atenent què és 
requereixen formadors amb un perfil d’econòmiques i també de treball social o 
pedagogia. Es tractaria doncs de crear un equip de formadors.  

Consisteixen en sessions formatives sobre educació financera destinades a la ciutadania 
en general, no només dirigit a aquells que estan en risc d’exclusió, sinó també tot aquell 
públic en general que li pugui ser una eina interessant i hi tingui interès. Al mateix temps 
també ens va presentar la possibilitat de fer una guia sobre educació financera com a 
eina per lliurar als usuaris dels tallers. 

Format dels tallers: 

- 10 – 12 sessions (2h cada sessió) 
- Assistència voluntària. Tot i que des dels serveis socials dels diferents ajuntament 

i altres organismes i entitats que treballen coordinats amb els ajuntaments 
impulsaran als seus usuaris (fer una diagnosi dels assistents potencials) 
l’assistència als tallers.  

- Grups de 10 – 15 persones per taller. 
- Edició del material necessari, a càrrec del CCD_URVS 
- També es comenta que els diferents ajuntament es podran fer càrrec de les 

despeses de desplaçament, aparcament i dietes, si s’escauen, dels formadors. 
- Determinar el calendari i la programació de formació de formadors, per tal 

d’establir el calendari i programa dels tallers (previsió d’oferir-los a la primavera 
2011) 

En aquest sentit es constata una molt bona predisposició dels assistents per dur a terme 
els tallers i oferir-los als usuaris dels serveis socials  i ofertar-los des del mateix 
ajuntament directament o bé mitjançant alguna altra entitat.  

 

3. Intervenció del Sr. Bernat Moreno. Gerent del Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament. 

 

El Sr. Bernat Moreno, Gerent del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
Fa una aproximació al Fons CCD: es tracta d’una associació de base municipalista, que 
sorgeix als anys 70 amb les mobilitzacions del 0.7% i que és la primera a l’Estat espanyol i 
que impulsa la creació d’altres fons de Cooperació al territori. 
 
En un principi treballaven amb el model d’agermanaments, i a partir dels anys 90 van 
començar a treballar un model de cooperació més directa, fent gestió de projectes de 
cooperació directa, establint com un eix fonamental el treball en Xarxa. En aquest sentit el 



Sr. Moreno va destacar la importància de l’existència de la Xarxa CDAS i de les 
possibilitats d’unir esforços per fer cooperació i sensibilització. 
 
Des del Fons Català s’intenta potenciar la cooperació directa i municipalista, és a dir, 
projectes de municipis del Nord amb Municipis i governs del Sud – locals, de municipi a 
municipi. El Sr. Bernat Moreno va exposar diferents exemples de projectes que estan duent 
a terme en l’actualitat, destacant que amb El Salvador, el Senegal, Gàmbia i Mauritània 
estan treballant en xarxa de govern a govern.  
 
El Fons Català té com a prioritats geogràfiques 3 àrees: 
 

- Àfrica – Àsia 
- Centroamèrica – El Carib 
- Sudamèrica 
 

I compta també amb una àrea d’estudis que a dia d’avui està treballant en l’elaboració del 
IV estudi sobre la Cooperació Catalana, que consisteix en l’anàlisi dels darrers 10 anys de 
cooperació catalana. 
 
La metodologia de treball del Fons Català vers els projectes de cooperació és la següent: 
 

- Per una banda, els ajuntaments que tenen convocatòria de projectes de cooperació 
internacional, finalitzat el termini de presentació de projectes, sol·liciten que sigui 
el Fons Català qui elabori un informe tècnic dels projectes i en base aquests es 
determina els beneficiaris de la convocatòria. Els ajuntaments deleguen al Fons 
Català els projectes subvencionats, es donen d’alta i s’inicia el procediment 
d’execució de projectes. 

 
- Per l’altre banda, el mateix Fons Català fa una convocatòria per a projectes que es 

presenten des del Sud, des dels propis municipis locals, o bé, des d’alguna ONGD 
local amb el consentiment i coordinació amb l’administració local. 

 
El Sr. Bernat Moreno, va concloure la seva intervenció fent una valoració molt positiva de 
la creació i existència de la Xarxa CDAS com a eina per fer cooperació internacional i 
sensibilització, donat que cal potenciar el treball en xarxa que és un dels mecanismes que 
garanteix l’eficàcia i l’eficiència dels projectes actualment.        
 
 

4. Activitats per desenvolupar de forma conjunta 

 
En base a les intervencions que van fer els convidats a la V Trobada de la Xarxa, es va 
obrir el debat entre els assistents i es van tractar els temes següents pel que fa a les 
tasques a desenvolupar: 
 

- La regidora Sandra Coloma proposa elaborar un diagnosi sobre la cooperació que 
es fa a cada ajuntament membre de la Xarxa, amb la finalitat d’establir un full de 
ruta comú pels ajuntaments membres de la Xarxa. En aquest sentit el Sr. Bernat 
Moreno ofereix l’ajuda del Fons Català en l’elaboració de full de ruta. 
Es posa de manifest, per part dels ajuntaments de la Xarxa, que a l’hora de dur a 
terme activitats conjuntes els caldria un òrgan coordinador, i suggereixen que el 
CCD_URVS assumeixi la funció de Secretaria tècnica, ja que en l’actualitat es qui 



coordina la Xarxa. En aquest sentit el CCD_URVS proposa que els municipis 
expressin aquest suggeriment a la Universitat.  

 
- Pel que fa a la bossa ecològica, el Sr. Joan Fuster posa al dia al assistents de l’estat 

del projecte i ens diu que en breu el Sr. Vikas Kumar ens facilitarà models i 
característiques 

 
- Establir el calendari i programació dels tallers sobre educació financera per dur-

los a terme a la primavera de 2011.  
 

 
 

 
 
 
 
Vila-seca 18 de novembre de 2010. 
 
 
 


