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Acrònims
ACCD

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

AFA

Associacions de famílies d’alumnes

AMB

Àrea Metropolitana de Barcelona

AMPA

Associació de mares i pares d’alumnes

AMSS

Àrea Metropolitana de San Salvador

AOD

Ajut Oficial al Desenvolupament.

APS

Aprenentatge i Servei.

CAD

Comitè d’Ajuda al Desenvolupament de l’OCDE

CRP

Centre de Recursos Pedagògics

DAFO

Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats.

DIBA

Diputació de Barcelona

EGiBDH

Enfocament de Gènere i Basat en els Drets Humans

EpD

Educació pel desenvolupament, la pau i els drets humans

FCCD

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

IDH

Índex de Desenvolupament Humà

LRSAL

Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local

ODS

Objectius de Desenvolupament Sostenible

PAESC

Pla d’acció per a l’Energia Sostenible i el Clima

PDC

Pla Director de Cooperació

PIDCES

Programa Informació i Dinamització als Centres d'Educació Secundària

SIAD

Servei d'Informació i Assessorament a les Dones

SIAJ

Servei d'Informació i Assessorament per a Joves
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Presentació
El document que teniu a les vostres mans és el primer pla director de cooperació
internacional amb el que Vilafranca del Penedès es dota. Tot i haver estat sempre un
municipi solidari amb els pobles i persones més desafavorits del món, exercint la
cooperació internacional durant pràcticament les darreres quatre dècades, no ha estat fins

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

- CSV: 13526304565427605441 http://www.vilafranca.cat/validacio Còpia electrònica autèntica de document a paper

ara que ha sigut possible tirar-ho endavant, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Vilafranca i la resta de municipis de Catalunya i de la resta de l’Estat afronta un moment
molt important per reconèixer el paper clau que juga la cooperació local dins l’arquitectura
de l’acció exterior. Amb la reforma de les lleis espanyola i catalana, aquesta darrera
encara en projecte, els municipis hauran de veure naturalitzat el seu paper, identificant i
contribuint amb el seu valor afegit les accions que ajudin a treballar des de la nostra
societat per a la justícia global.
Caldrà, d’altra banda, enfortir un enfocament basat en la construcció de drets i la
superació de les relacions de desigualtat en dones i homes. La cooperació que s’obre pas
en el moment actual es reconeix a si mateix com una eina per extendre les conquestes
realitzades

al

nostre

país,

en

aquest

sentit,

superant

definitivament

una

visió

assistencialista de l’ajuda al desenvolupament.
Vilafranca es reconeix com a actor de les cooperacions catalanes aportant un important
bagatge, precissament, en la seva aposta decidida per a la igualtat des de la dimensió
local. També en tot un seguit de polítiques que des d’un municipi com aquest han impulsat
una transició de model energètic, ambiental i econòmic impossible d’ajornar enlloc.
Recollir aquesta experiència i intercanviar-la amb altres coneixements arreu del món
esdevé una responsabilitat per afrontar els reptes comuns i globals, des d’una mirada
decolonial.
La societat civil local, l’economia social i solidària i la resta d’agents actius en la cura dels
bens comuns i de les persones són igualment part activa d’aquesta política. La cooperació
ha de ser un espai de trobada, des del qual projectar el millor que es pot oferir des de
Vilafranca per gaudir d’un món més just per a totes les persones que l’habitem. Us
convidem a unir-vos a aquest esforç i a construir de manera conjunta una política pública
més necessària que mai.
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Diagnosi de la cooperació

Pla Director de Cooperació i Drets Humans de Vilafranca del Penedès (2021-2025).

8 / 47

Diagnosi sobre la cooperació a Vilafranca del Penedès
Vilafranca del Penedès ha estat un municipi compromès amb la cooperació internacional
des de fa dècades. A finals dels anys 80, encara durant el període revolucionari, va iniciar
la col·laboració amb Nicaragua, la qual es va traduir en l’agermanament, vigent fins el
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moment, amb el municipi de Puerto Cabezas – Bilwi, i el suport a la ciutat de León, en
segona instància. En aquella mateixa època va ser dels primers municipis que van
incorporar-se a un Fons Català de cooperació al desenvolupament acabat de néixer.
La presència a la ciutat de població nou vinguda des del nord del Marroc va impulsar la
col·laboració amb municipis com Tetuan, Chefchaouen o Al-Hoceima, amb el suport de la
Diputació de Barcelona i d’una xarxa d’entitats que, amb aquesta i d’altres regions del
món, ha tingut la capacitat de mobilitzar durant molt de temps la ciutadania. També els
vincles creats per la migració han tingut a veure amb la creació de xarxes de treball amb
altres ciutats de Sud-amèrica, amb un paper importat del cultiu, la indústria i la cultura del
vi, un element central per Vilafranca i pel Penedès.
Pel que fa a l’educació per al desenvolupament, també s’han vingut fent activitats de tota
mena, on es pot destacar l’oferta a disposició dels centres locals d’ensenyament, el
Solidaritats, espai de trobada entre entitat i ciutadania, o campanyes com Casa nostra,
casa vostra, de suport a les persones refugiades, entre d’altres.
Tot el llarg i ric historial, fins a data d’avui no ha existit un pla director o cap document
equivalent que orientés estratègicament el desplegament d’aquesta política pública. Tant
l’agermanament amb Puerto Cabezas com la col·laboració institucional amb d’altres
municipis s’han regit pels seus respectius convenis i el compromís amb l’aportació del 0,7
dels recursos propis com a pressupost de cooperació has estat, si més no sobre el paper,
una senya d’identitat dels diferents governs municipals.
La sensació en general, després de que algunes ONG locals es desactivessin els darrers
anys, és de que s’actua amb certa inèrcia i poca renovació, sense massa capacitat
d’incorporar noves persones o visions actualitzades en el desplegament de la cooperació.
A la Taula 1 se’n fa un anàlisi DAFO, a partir del treball amb grup en diferents tallers amb
les entitats i l’equip tècnic de l’Ajuntament, al principi del procés d’elaboració de l’actual
PDC.
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Taula 1: Anàlisi DAFO de la cooperació a Vilafranca del Penedès.
Debilitats
Inèrcia i cansament de les entitats i les persones
que les integren. Envelliment i poca renovació,
costa implicar el jovent.
Poca visibilitat i poca connexió amb la gent. Falla
molt la comunicació i la difusió. Els formats per
informar no són atractius, concentrats en un
espai de temps concret.
Poc retorn a la ciutadania, falta de feina educativa i
sensibilitzadora, i transparència i rendició de
comptes sobre la feina feta, especialment de
la cooperació en modalitat directa. Manca
d’eines comunicatives.
Poca promoció i orientació al voluntariat.
Poc
treball
conjunt
entre
les
entitats,
descoordinació i poca capacitat d’incidència, i
connexió amb altres entitats.
Comissió sense iniciativa ni dinamització, un espai
cada cop més petit.
Manca d’iniciativa de l’Ajuntament i poca
transversalització dels seu departaments.
Desconnexió
amb
la
dimensió
comarcal,
centralització excessiva.

Fortaleses
Continuïtat de la cooperació i manteniment de
figures com l’agermanament amb Puerto
Cabezas.
Bona xarxa d’entitats i connexió amb el teixit
associatiu i la ciutadania per diferents vies.
Voluntat de la gent i compromís de les ONG per
seguir, i per aprendre de la resta d’entitats
Bona situació econòmica de l’Ajuntament.
Suport dels mitjans de comunicació locals públics i
privats.
La capacitat de mobilització del jovent a partir de
causes i activitats concretes continua existint.
Si es presenten iniciatives per part de les
entitats, hi ha resposta.
Equip tècnic de cooperació solvent.
Segueixen vigents, de manera intergeneracional,
molts valors que mobilitzen i una agenda
política i de reptes comuna.

Amenaces
Pujada de la ultradreta, desplaçament de l’agenda
política i involució democràtica.
La COVID-19,la crisi econòmica i la disputa pels
recursos per a d’altres polítiques socials locals.
Desconeixement de la població, incapacitat de
comunicar i arribar a la gent.
Envelliment base social, manca transmissió
generacional.
Manca d’oportunitats locals i pèrdua de capital
humà.
Pèrdua de l’Ajuntament com a punt de referència
per a les accions de cooperació.
Manca de divulgació i transparència.

Oportunitats
El procés del Pla Director Cooperació, també per fer
pedagogia de manera més atractiva .
La cooperació com a eina per a reptes globals.
Noves tecnologies per arribar a cert segment de la
població.
Aliances privades, empreses, llocs on normalment
no arribem, casals, esplais.
Reptes com la COVID i l’ emergència climàtica,
plantejats com a crisis amb solucions globals
des de l’àmbit local també.

Les dades d’execució pressupostària de les que es disposa, permeten afegir un anàlisi
quantitatiu dels darrers anys a l’anterior anàlisi exercici qualitatiu. Efectivament, la
dedicació de recursos econòmics per part de l’Ajuntament, situen Vilafranca en la franja de
municipis a Catalunya amb més compromís amb aquesta política. Seguint el criteri de
comptabilització establert pel FCCD, però, el creixement progressiu del pressupost absolut
i l’estancament del pressupost dedicat a cooperació, han portat a una baixada del
percentatge durant els darrers anys, tal i com indica la Figura 11.
1 Cal tenir en compte també el suport que presta la Diputació de Barcelona pel que fa a les accions
d’Educació per al Desenvolupament i eventualment restar-la al pressupost dedicat per Vilafranca del
Penedès, a fi i efecte de no comptabilitzar-la doblement en el còmput de l’AOD de les administracions
catalanes.
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Figura 1: Evolució de la proporció del pressupost municipal dedicat a cooperació.

De la mateixa manera que a d’altres municipis catalans, el paper de les entitats és central
per al desplegament de la cooperació. En aquest sentit i tal com mostra la Figura 2, la
cooperació a iniciativa de les ONG suposa el 53% dels pressupostos de cooperació entre
2015 i 20202.
Figura 2: Distribució per modalitats del pressupost per cooperació (2015-20).

Tot i això, la tendència en aquest anys ha estat de creixement de les iniciatives directa i
concertada, encara que la irrupció de la COVID el 2020 fa d’aquest darrer un any que
trenca aquesta evolució, com assenyala la Figura 3.

2 Es considera que les despeses de funcionament, no comptabilitzades en el total, repercuteixen
proporcionalment en totes les modalitats.
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Figura 3: Evolució del pes relatiu de les diferents modalitats.

Pel que fa a les diferents línies, la Figura 4 mostra el pes predominant que han tingut les
accions de cooperació al desenvolupament. Fins i tot comptabilitzant les despeses
administratives, aquest arriba al 57% del total per a tot el període 2015-20, que es
traduiria en un 68% sense tenir aquestes en compte. La Figura 5 també mostra l’evolució
dels darrers anys, amb una caiguda de la importància d’aquesta línia en favor de l’EpD,
encara a uns nivell baixos en relació a la situació habitual a la resta de municipis catalans
actius en polítiques de cooperació. De nou, la situació generada per la pandèmia pot
explicar un transvasament de recursos des de la cooperació al desenvolupament cap a
l’emergència, atenent a la crida realitzada pel FCCD o per les mateixes entitats.
Figura 4: Pressupost de cooperació segons les línies i despeses (2015-20).
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Figura 5: Evolució de les línies i despeses al pressupost de cooperació (2015-20).

D’altra banda, la participació de les entitats en el desplegament de la cooperació és
fonamental, com ja s’ha esmentat. A través de les modalitats indirecta i concertada, i a les
diferents línies, aquestes conformen una xarxa de treball força variada, tot i que un grup
de 7 (incloent-hi el FCCD) en concentri més de les tres quartes parts de l’execució, tal i
com mostra la Figura 6.

Figura 6: Execució pressupostària de les ONG locals en cooperació al desenvolupament (2015-20).

Seguint amb la anàlisis d’aquestes línies, la cooperació al desenvolupament impulsada des
de Vilafranca durant els darrers anys, i en base a les dades facilitades pel mateix
Ajuntament i el FCCD, aquesta ha tingut un biaix sectorial significatiu força marcat.
Pla Director de Cooperació i Drets Humans de Vilafranca del Penedès (2021-2025).
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Efectivament, i tal i com es pot veure a la Figura 7, les accions adreçades a erradicar la
violència masclista (codi 15180) i a afavorir la igualtat entre dones i homes (15170)
concentren el 24% del pressupost , el que dóna cert caràcter sectorial de gènere a la
política impulsada des del municipi.
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Figura 7: Sectors CRS-CAD de la cooperació al desenvolupament (2015-20).

Destaca també el pressupost dedicat a assegurar el dret humà a l’aigua, especialment a
través del suport al municipi de Puerto Cabezas (18,8% del total, codis 14030 i 14020),
dins l’agermanament, així com un seguit d’activitats i codis enfocats als mitjans de vida i
la generació local de riquesa econòmica, sobretot a l’àmbit rural, i que arriben a sumar
fins el 20,3% del pressupost (codis 43040, 31194, 31120 i 32130). Altres sectors com
l’educació o el medi ambient estan igualment representats, sense deixar de banda
l’enfocament de drets i la cura pel medi ambient.
A nivell geogràfic, la Figura 8 mostra la gran concentració que ha existit a Amèrica Central
i Carib entre 2015 i 2020, fins arribar al 66% del pressupost dedicat a aquesta línia de
treball. Tret de la Mediterrània (21%), el percentatge dedicat a la resta de regions ha estat
netament inferior. De fet, aquestes regions alternatives han aparegut durant els darrers
anys, amb la feina de noves entitats que han començat a funcionar al municipi i la
desaparició d’altres (cas de la Mediterrània), tot marcant una tendència de disminució del
suport a les dues regions majoritàries, com indica la Figura 9.

Pla Director de Cooperació i Drets Humans de Vilafranca del Penedès (2021-2025).

14 / 47

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

- CSV: 13526304565427605441 http://www.vilafranca.cat/validacio Còpia electrònica autèntica de document a paper

Figura 8: Regions objectiu de la cooperació al desenvolupament (2015-20).

Figura 9: Evolució del desplegament de la cooperació a les diferents regions (2015-20).

La visió per països (Figura 10), és també contundent: Nicaragua concentra el 39% dels
recursos al període 2015-20, per davant del Marroc (21%), El Salvador (9%) i Guatemala 3
(8%). La Figura 11 mostra el mapa de la distribució global de la cooperació de Vilafranca.

3 Un 8% addicional dels recursos s’ha dedicat a projectes d’àmbit centreamericà, sense poder imputar
amb precisió l’import destinat a cada país.
Pla Director de Cooperació i Drets Humans de Vilafranca del Penedès (2021-2025).
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Figura 10: Països objectiu de la cooperació al desenvolupament (2015-20).

Figura 11: Mapa de la cooperació al desenvolupament des del municipi (2015-20).

Pel que fa a l’educació al desenvolupament, aquesta ha tingut un desplegament molt
similar al d’altres municipis catalans. El pes pressupostari, però, ha estat inferior a
l’observat habitualment, un 15% segons les dades disponibles, i amb el suport rellevant de
la DIBA. La manca de dades, però, no permet fer-ne una anàlisi quantitatiu, a diferència de
la cooperació al desenvolupament.
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En base a les entrevistes realitzades amb les entitats, el centre de recursos pedagògics de
la comarca i els diferents serveis municipals vinculats, sí es que es poden extreure algunes
idees sobre la seva situació:
El servei de joventut gestionat el PIDCES, el catàleg d’activitats que s’ofereix als centres
docents, des de 1er d’ESO fins a batxillerat i mòduls formatius, i que aquests seleccionen
segons els seus projectes educatius. El que s’observa és un desacoblament entre les
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necessitats, les noves metodologies i l’interès d’alumnat i professorat amb l’oferta que
poden fer les entitats, que ha quedat envellida i és poc atractiva. Es detecta rigidesa i
poca capacitat d’adaptació per part de les entitats. Tot i així, algunes experiència com
«Omplim les maletes» d’Amics de Puerto Cabezas, o les activitats amb Creu Roja, entre
d’altres, són força valorades.
Els centres educatius estan força bé coberts amb l’oferta d’activitats puntuals mitjançant
el PIDCES. En aquest sentit, les opcions més interessants i el potencial d’aprofundiment de
la relació entre centres i ONG locals passa per les assignatures de servei comunitari, via
APS, i l’aprenentatge per projectes, amb aquells centres que l’implementin. El servei
comunitari requereix d’una implicació per part de les entitats que el dificulta, però la
dinàmica de projectes podria encaixar molt bé amb els reptes que una entitat de
cooperació pot suggerir, perquè serveixin de motius inspiradors, amb un caire multidisciplinar.
L'interès del jovent pels temes que mouen la cooperació continua existint, però no se sap
aprofitar. Es disposa d’un servei de mobilitat que no ha integrat bé les possibles demandes
de persones que volen participar en accions de cooperació. Existeixen experiències que no
han sabut del tot donar continuïtat a la tornada, definint un retorn a la ciutadania o una
implicació amb les entitats que han participat en l’activitat.
D’altra banda, la dinamització juvenil que s’impulsa a través de projectes com Altaveus, no
aconsegueix arribar als cursos de batxillerat per motius d’incompatibilitat horària, que
serien els més indicats per aproximar el món de la cooperació als instituts, i existeix la
sensació de que no acaba de quallar ni traduir-se en més participació del jovent al
municipi, un cop abandona el batxillerat. Malgrat les dificultats, apareixen temes
transversals i compartits amb l’educació, com els drets humans, l’equitat de gènere o el
canvi climàtic.
El Consell escolar és poc actiu i la implicació de les famílies decau a partir de secundària.
Es reclama més implicació del departament municipal d’ensenyament, per connectar els
centres amb joventut i cooperació.
Es reclama també més coneixement de les activitats de les entitats entre el professorat,
per poder fer noves propostes educatives. Es valora que en realitat funcionen més bé els
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mecanismes i contactes informals, que només es poden activar si prèviament s’ha
identificat el potencial de la xarxa local d’ONG.
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Figura 12: Ubicació de les activitats d'EpD a Vilafranca (2015-20).

Per finalitzar la diagnosi de partida sobre la cooperació al municipi, apuntar algunes idees
sobre la percepció que en té la ciutadania. Gràcies a la realització d’una enquesta 4
entre la població local, es va poder constatar el gran suport que té aquesta política entre
la ciutadania, malgrat el relatiu poc coneixement del que disposa. Efectivament, segons
les dades disponibles a la Taula 2, el 89% de la població que ha respost està bastant o
molt d’acord amb dedicar el 0,7% del pressupost municipal a cooperació. Tot i aquest
suport, menys de la meitat de les persones participants és capaç de citar una ONG de
Vilafranca (només 71 de 145), i només una quarta part (37) recorda algun projecte, acció o
vincle de cooperació internacional.

4 L’enquesta va ser resposta per 145 persones, entre desembre i gener del 2021, accedint al web de
l’Ajuntament.
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Taula 2: Percepció de la cooperació entre la població de Vilafranca.
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Qüestions

Molt

La situació dels països més empobrits del món us preocupa
Esteu d’acord amb la següent afirmació? “Que algú mori de
fam a la banya d’Àfrica, no tingui accés a l’educació al
Marroc o dormi entre cartons al carrer són
conseqüències del mateix sistema econòmic, social i
polític que perpetua la desigualtat i la injustícia"
Esteu d’acord en què l’Ajuntament de Vilafranca mantingui
l’esforç per dedicar el 0,7% del seu pressupost a la
Cooperació Internacional i a l’Educació pel
Desenvolupament?
A més del suport a les ONG, esteu d’acord en que
l’Ajuntament dugui a terme activitats de cooperació
tècnica per fomentar l’intercanvi de coneixements i
experiències entre Vilafranca i els països amb els que
coopera?
Penseu que la cooperació del municipi hauria de prioritzar la
feina amb les dones i especialitzar-se en erradicar les
desigualtats i violències que pateixen arreu del món?
Esteu d’acord en què es realitzin accions d’Educació pel
Desenvolupament a les escoles?
Penseu que Vilafranca hauria de contribuir a la lluita contra
els impactes de la COVID-19 en altres municipis de
països empobrits?

Bastant Poc

Gens

No ho sé

52,41%

40,00%

6,90% 0,00%

0,69%

66,90%

28,28%

3,45% 0,69%

0,69%

75,86%

13,10%

7,59% 0,69%

2,76%

66,21%

23,45%

6,21% 2,07%

2,07%

64,14%

28,28%

6,21% 0,00%

1,38%

78,62%

17,93%

2,76% 0,00%

0,69%

35,86%

42,76% 15,17% 2,76%

3,45%

Malgrat existir una visió crítica i fins i tot sistèmica de les injustícies, com apunten les
respostes, l’anàlisi comunicatiu que ha acompanyat l’enquesta mostra el dèficit
d’informació ja apuntat. La Taula 3 indica que una quarta part de la població no rep cap
mena d’informació relacionada amb la cooperació. No existeixen pràcticament tendències
en base a la procedència, els barris de la ciutat, el nivell d’estudis o el sexe, paràmetres
que han estat creuats amb les respostes obtingudes.
Taula 3: Canals i medis informatius utilitzats per la població en relació a la cooperació.
Canal informatiu

Població (%)

No rep notícies de cooperació

26%

Boca orella

17%

Revista local

19%

Tv o ràdio

23%

Correu electrònic

16%

Xarxes socials

37%

Només l’edat, en aquest sentit, dona alguns elements d’anàlisi. Efectivament, la franja
d’edat entre 35-44 anys és la que presenta un biaix més oposat a mantenir el pressupost
del 0,7: representa el 20% del total de respostes, però el 42% d’aquelles que són poc o
gens favorables a mantenir el suport pressupostari a la cooperació. D’altra banda, aquesta
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és la franja d’edat que declara conèixer pitjor les activitats de cooperació (20% de
respostes rebudes, 26% indiquen no rebre’n cap notícia, just al contrari de les persones
amb més de 55 anys).
Quant als medis de comunicació (Figura 13), les xarxes socials en són el preferit, amb una
capacitat de penetració similar a totes les franges d’edat, a excepció de les persones de
més de 65 anys, on cau sensiblement. D’altra banda, mitjans com la revista local tenen
molt poca repercussió entre els menors de 44 anys: l’11% de les respostes que afirmen
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informar-se de la cooperació a través d’ella corresponent a aquesta franja, la qual
representa el 35% de les respostes. La ràdio i la TV arriba especialment a les persones
amb més de 65anys (18-11%), el correu electrònic és desconegut pels menors de 25 anys,
poc utilitzat per les persones de 45-54 anys (13-33%) i al contrari, molt utilitzat per les de
55-64 anys (39-21%).
Figura 13: Capacitat de penetració dels diferents medis en matèria de comunicació.

Tot i l’evidència dels impactes mundials de la pandèmia, l’enquesta revela que enfocar-se
a la COVID-19 a través de la cooperació no és tan prioritari com defensar aquesta en
general, tot i el gran suport que rep (79% bastant o molt favorable). Hi ha cert biaix atesa
la procedència de les persones enquestades: el 96% de les respostes desfavorables
provenen de les persones que no tenen familiars propers a d’altres països, quan en
representen el 86% de les respostes recollides, en no estar tan sensibilitzades com les
persones amb vincles familiars forans, afectades per la malaltia.
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1. Missió
La cooperació a Vilafranca del Penedès té per missió donar suport al desenvolupament
sostenible i la protecció i l’impuls dels drets humans a tot el món, donant suport a
la transició ecològica necessària, per assegurar la sostenibilitat global, i transformant
l’actual model econòmic i les relacions de poder que fomenten les desigualtats i injustícies
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a tot arreu.

2. Visió
Al final del període de vigència del pla, la cooperació internacional a Vilafranca del
Penedès ha de ser una política pública coherent amb el marc actual a nivell català i
internacional, connectada amb la ciutadania i les entitats arrelades al municipi, i
amb el dinamisme del que ha gaudit tradicionalment a escala local.
Estarà coordinada amb el conjunt de polítiques públiques municipals, i reconeguda per
aquestes com un element útil per al seu desenvolupament. En concret i pel que fa a la
internacionalització de la ciutat, n’ha d’esdevenir una eina central, que projecti la seva
imatge, faciliti l’enfortiment de capacitats, millori la xarxa institucional i ciutadana, i ajudi
a comprendre el context global.

3. Principis
La cooperació del municipi ha de evolucionar progressivament fins adoptar plenament l’
Enfocament de Gènere i Basat en els Drets Humans (EGiBDH). S’eviten així
pràctiques assistencialistes i aquelles accions que no contribueixin a consolidar drets o
que siguin insostenibles per poder-los desplegar a llarg termini de manera independent.
En aquest sentit, la superació de les desigualtats estructural entre homes i dones esdevé
un principi rector i transversal d’aquesta política.
La cooperació es planteja des del reconeixement del paper dels municipis i del seu
potencial per acompanyar d’altres administracions locals, en el seu procés de millora com
a titulars d’obligacions per al desplegament dels drets humans. És, per tant, eminentment
municipalista, basant-se

en

les

seves

competències

i l’experiència acumulada,

horitzontal i oberta a compartir coneixements per entomar reptes compartits.
En aquesta sentit, també, es basarà en la col·laboració amb altres ens locals i
administracions públiques catalanes o estatals, facilitant especialment l’articulació
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comarcal i de proximitat, responent a la realitat de les entitats del territori vinculades a la
cooperació internacional.
Vilafranca ha mantingut aquesta política de ciutat durant les darreres dècades, amb una
perspectiva de llarg recorregut que vol mantenir. Vol donar suport en profunditat a
iniciatives que acompanyin processos adreçats a guanyar drets, evitant intervencions
puntuals fora de l’àmbit de l’ajut humanitari. En aquest sentit, aposta per instruments
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basats en aquest principi i per mantenir aliances estratègiques, com ara l’agermanament
amb el municipi de Puerto Cabezas (Nicaragua) o les xarxes internacionals amb altres
ciutats que ha vingut construint.
La cooperació ha de ser una política pública participativa, plural i de consens, de
manera que pugui articular totes les capacitats i sensibilitats dels actors presents, alineats
en contribuir a l’acompliment de l’Agenda 2030 de Nacions Unides i els Objectius
de Desenvolupament Sostenible, així com el desplegament dels drets humans als
països empobrits. El govern municipal n’ha de ser el lider, fomentant en tot moment
aquesta aliança, incentivant la participació de tots els agents i l’activació de les capacitats
disponibles amb aquesta finalitat. La cooperació s’entén com un pont i una eina per assolir
els ODS tant a Vilafranca com a les comunitats amb les quals es col·labori.
En relació amb això, es fomentarà la transparència, rendició de comptes i el caràcter
mesurable pel que fa als recursos destinats, les accions impulsades i els impactes
aconseguits. L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès assumeix el principi del suport públic
a la cooperació, amb el compromís de continuar dedicant-hi el 0,7% dels ingressos propis
no condicionats.
Finalment, el PDC assumeix el conjunt de valors i principis ordenadors recollits per
la Llei Catalana de Cooperació als seus articles 3 i 61, i que són àmpliament acceptats
per tots els agents vinculats, com ara l’equitat en les relacions entre persones, pobles,
cultures, nacions i estats, el respecte a la diversitat i entre les diferents parts, entre
d’altres, o l’eficiència i l’eficàcia dels recursos emprats per a la seva implementació.
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4. Objectius
Els objectius del PDC es descriuen a la Taula 4, juntament amb els indicadors que
permetran avaluar el seu progrés a la seva finalització i dels quals caldrà disposar d’una
línia de base que serveixi de referència inicial.
Aquells indicadors proposats per mesurar el progrés del primer objectiu estratègic podran
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ser enriquits, resumits o adaptats a les característiques de les accions de cooperació a
d’altres països amb les que es decideixi materialitzar aquest. En aquest sentit, en el
moment en què s’identifiquin aquestes accions, el PDC hauria d’actualitzar-se i aquests
indicadors ser alimentats constantment, si més no anualment.
D’altra banda, i per facilitar el seguiment de la contribució que fa la cooperació
internacional a l’Agenda 2030 i la coherència del conjunt de les polítiques públiques del
municipi, els objectius tenen la seva correspondència amb els ODS des del seu àmbit,
afavorint el seu assoliment a d’altres països. El tercer dels objectius dels PDC se centra en
enfortir la connexió de la política de la cooperació amb una agenda de polítiques públiques
locals ampliada, intentant que la Comissió i el conjunt d’entitats locals en facin seguiment
de la coherència d’aquestes i del seu alineament amb la justícia global.
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Taula 4: Objectius estratègics de la cooperació a Vilafranca del Penedès.
Objectius

Indicadors

ODS

OE1. Facilitar la protecció i el desplegament efectiu dels drets humans
als països empobrits, en especial:
(a) Contribuint a l’empoderament polític i social de les dones,
l'erradicació de la violència contra elles i fomentant la seva
participació als espais de presa de decisions.
(b) A través de l’accés equitatiu i inclusiu a l’educació i la
cultura, especialment a les seves primeres etapes i protegint
llengües i sabers originaris.
(c) Protegint la salut, enfortint la seva dimensió comunitària i
l’atenció primària sanitària, pública i universal.
(d) Preservant un medi ambient saludable, millorant la resiliència
de comunitats i territoris davant l’emergència climàtica.
(e) Mitjançant
la
creació
d’alternatives
econòmiques
sostenibles i l’ocupació digna, protegint els drets laborals,
especialment de les dones.
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(a) Haver dedicat almenys un 10% del pressupost
a cadascun dels subobjectius de l’OE1.
(b) Haver desenvolupat almenys una experiència
de
cooperació
tècnica,
amb
altres
departaments de l’Ajuntament, dins els sectors
prioritaris.
(c) Haver incorporat l’enfocament de drets
humans a la totalitat de projectes.
(d) Haver incorporat les entitats de l’economia
social del municipi en almenys una experiència.
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ODS 3. Salut.
ODS 4. Educació
ODS 5. Igualtat de gènere i
empoderament
de
les
dones.
ODS 6. Aigua i Sanejament.
ODS 7. Energia.
ODS 8. Treball decent i
creixement econòmic.
ODS 11. Ciutats sostenibles.
ODS 13. Acció Climàtica.
ODS 16. Pau i Justícia.
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Objectius

Indicadors

OE2. Impulsar una ciutadania crítica i activa davant els reptes globals,
articulada amb la societat civil organitzada:
(a) A través de l’educació per a la justícia global, mitjançant la
formació, la sensibilització, i el suport a campanyes
d’incidència.
(b) Promovent la participació del jovent en les accions de
cooperació.
(c) Oferint suport a les entitats per participar activament en la
tasca educativa i potenciar el voluntariat.

OE3. Contribuir al desplegament de l’Agenda 2030 i la coherència de
polítiques al propi municipi:
(a) Impulsar el debat, la formació i l’acció col·lectiva als
espais de governança de la cooperació, obrint-los a noves
entitats i incorporant el seguiment de l’Agenda 2030 i el
respecte dels drets humans.
(b) Fer seguiment de l’acompliment dels ODS i la coherència
de polítiques públiques, en qüestions clau com la
internacionalització, el consum, la compra pública, medi
ambient, gènere i d’altres.
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(a) Haver augmentat un 20% el coneixement sobre ODS 4. Educació.
les entitats locals i les seves accions entre la ODS 17 Aliances
ciutadania.
(b) Haver augmentat un 50% l’assistència de la
ciutadania al Solidaritats.
(c) Almenys 20 joves (14 a 26) del municipi han
realitzat estades a terreny o activitats de
voluntariat a entitats de cooperació.
(d) Almenys 4 entitats de cooperació desenvolupen
regularment activitats d’APS, projectes e
recerca
o
suport
a
les
assignatures
comunitàries.
(a) Haver incorporat almenys 5 noves entitats als ODS 17 Aliances
debats sobre polítiques públiques i justícia
global al si de la Comissió.
(b) S’ha generat com a mínim un posicionament o
dictamen anual sobre coherència de polítiques
públiques locals o el seu impacte exterior des
de la Comissió.
(c) Es disposa d’una agenda política ampliada,
connectant la cooperació internacional amb
d’altres polítiques públiques i identificant
incoherències i possibles millores.
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5. Sectors prioritaris
Els anteriors objectius es concentraran en dos grans eixos prioritaris com són l’equitat de
gènere i la transició ecològica i la millora de la resiliència davant l’emergència climàtica.
La priorització d’aquests eixos respon tant a l’existència de capacitats al municipi com a la
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connexió amb les estratègies de polítiques locals. Vilafranca del Penedès vol orientar tot el
seu potencial i experiència, el teixit institucional i associatiu present al municipi, per donar
suport a aquests processos a d’altres municipis a països empobrits i afavorir les
oportunitats d’aprenentatge que representen per a la pròpia ciutat:
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès treballarà en aquests sectors durant els propers
anys per establir xarxes, identificar i desenvolupar programes per impulsar-los de manera
directa, posant-hi a disposició les seves pròpies capacitats tècniques i polítiques. A més,
promourà la col·laboració amb les entitats i institucions especialitzades al seu entorn per
facilitar la seva participació.

5.1. Equitat de gènere.
Vilafranca identifica una sèrie de capacitats i experiència al municipi que constitueixen un
valor afegit per desplegar una cooperació enfocada en l’equitat de gènere. La feina
desenvolupada des del propi Ajuntament al municipi es remunta a l’anterior dècada, i
l’actual és el tercer pla director d’igualtat de gènere amb el que ha orientat la seva política
sectorial. Així mateix i des de fa uns anys, disposa d’un pla local LGTBI+, elaborat també
amb el suport de la Diputació de Barcelona, que complementa l’anterior quant al
reconeixement de drets dins la diversitat sexual i afectiva.
L’any 1996, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès va iniciar els treballs per a la redacció
del 1er Pla Municipal per a la Igualtat entre Homes i Dones i el consistori es va dotar del
citat Pla l’any 1997. Aquest Pla va tenir una durada de 10 anys, fins l’any 2007. L’any
2010 es va redactar el segon Pla x la Igualtat (2011-2015), que es va aprovar en sessió
plenària el 20 de novembre de l’any 2011, amb l’objectiu de recollir i d’analitzar les
diferents actuacions municipals en matèria d’igualtat de gènere, i definir els objectius i
línies estratègiques sobre els quals incidir en relació a les diferents desigualtats encara
existents. I amb la voluntat de constituir-se com a guia, com a punt de partida i referència,
per a la priorització de les accions que busquen transformar i generar canvis en relació als
biaixos de gènere de la Vila. La fita plantejada pel Pla era ”avançar en la igualtat per viure
la diferència
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El III Pla assenyala alguns eixos estratègics com ara l’acció contra la violència masclista o
el reconeixement del lideratge i la participació de les dones, desplegats transversalment al
municipi, recolzant-se en instruments clau com el Servei d'Informació i Assessorament a
les Dones (SIAD).
És molt significativa també l’existència al municipi de diferents col·lectius i organitzacions
molt actius en la lluita feminista, relacionats o no directament amb la cooperació, que
aporten aquesta visió a la societat civil organitzada en el diàleg permanent amb les
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institucions.
Aquesta especial capacitat i sensibilitat per l’equitat ha tingut el seu reflex durant els
darrers anys en diferents iniciatives: al si de l’agermanament amb Puerto Cabezas, amb el
suport al Moviment de dones Nídia White, adreçats a erradicar la violència de gènere; amb
el reforç de la participació política de les dones al nord del Marroc, o l’accés de mitjans de
vida i treball digne en aquest país i d’altres d’Amèrica Central, per exemple. Tot aquest
bagatge fa d’aquest sector un espai especialment interessant des del qual Vilafranca pot
aportar un valor afegit i retroalimentar el seu coneixement i pràctiques a la localitat.

5.2. Nova economia per a la sostenibilitat
De la mateixa manera, Vilafranca del Penedès ha fet molt de camí pel que fa a la transició
cap a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica. Forma part de la Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat des del 1998, està adherida al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses
per a la Prevenció del Canvi Climàtic, i el propi Pla d’Internacionalització, vigent fins 2017,
orientava «fer de Vilafranca del Penedès un referent de territori eco-sostenible i innovador
en matèria d’aprofitament energètic». Va endegar el projecte «Vinyes per calor» en el
marc del Programa Life, en matèria d’aprofitament de les font renovables d’energia,
gràcies al qual i d’altres iniciatives recollides al Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el
Clima (PAESC), renovarà els compromisos de reducció d’emissions i descarbonització de
l’activitat econòmica, contribuint a les accions de mitigació del canvi climàtic.
D’altra banda la ciutat ha rebut el segell Biosphere de turisme responsable i ha impulsat
moltes iniciatives de valorització sostenible del territori, així com d’economia circular,
gestió de residus, etc. Vilafranca compta a més amb un teixit d’empreses cooperatives
d’economia social i solidària important, un mecanisme per integrar laboralment col·lectius
en risc d’exclusió, que ha vingut col·laborant activament en la provisió de serveis públics
per a l’Ajuntament, i amb experiències molt destacables com els plans d'ocupació per a la
rehabilitació d'habitatges buits.
Des de l’àmbit privat i públic (l’empresa municipal d’aigua o la Mancomunitat PenedèsGarraf de serveis en són bons exemples), existeix un seguit d’experiències alineades amb
la gestió econòmica des de l’interès comú, amb la transició cap a la sostenibilitat, des de
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tots els seus components, i que faciliten la resiliència davant l’emergència climàtica, molt
interessant per posar a disposició de la cooperació internacional
De fet, els darrers anys hi ha hagut un seguit d’iniciatives en què s’ha treballat aquesta
visió, com ara amb la dinamització del teixit productiu a Chefchaouen i els mitjans de vida
familiars i sostenibles d’altres zones del nord del Marroc, l’impuls a cooperatives i el treball
digne a Amèrica Central o la defensa de models ambientals sostenibles a diferents
territoris. L’amenaça creixent del canvi climàtic i de l’impacte de l’actual sistema

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

- CSV: 13526304565427605441 http://www.vilafranca.cat/validacio Còpia electrònica autèntica de document a paper

econòmic sobre els drets de les persones, els territoris i la biodiversitat, fan especialment
rellevant aquestes capacitats presents al municipi.

6. Prioritats geogràfiques
La cooperació de Vilafranca del Penedès vol centrar-se en la relació amb municipis i
col·lectius locals, atenent al principi municipalista que l’orienta. La lògica de priorització en
clau de països o regions no encaixa amb aquest, quan es volen posar de manifest i treure
tot el partit al valor afegit que pot aportar-se des del món local, on cal atendre més aviat a
criteris com el grau d’autonomia política, la similitud administrativa o els vincles històrics
entre les respectives societats civils, tot buscant el màxim impacte, l’eficiència dels
recursos destinats o la coherència amb les polítiques municipals.
D’altra banda, el principi de transparència i rendició de comptes, així com la voluntat
d’aconseguir el màxim impacte, ha de guiar la priorització cap a aquelles zones on sigui
possible efectuar un seguiment constant de les activitats impulsades i s’aconsegueixi una
concentració suficient de recursos propis i d’altres administracions públiques de
Catalunya.
Atès el suport que reben en paral·lel les entitats arrelades a la ciutat per part d’altres
administracions que sí prioritzen les seves polítiques en clau nacional, es necessari
comptar amb certs criteris geogràfics bàsics per tal d’orientar l’acció fora de Vilafranca del
Penedès, combinant la naturalesa dels diferents actors presents:
•

En relació a l’històric de la cooperació de la societat civil local i la relació amb
d’altres municipis, la regió d’Amèrica Central i Carib serà prioritària, focalitzant
en Nicaragua, Guatemala i El Salvador. En concret, l’agermanament amb el
municipi de Puerto Cabezas (Nicaragua) continuarà gaudint d’especial prioritat
i tot el suport institucional, tant pel que fa a les accions coordinades entre ambdós
governs locals, com aquelles a iniciativa de les entitats que l’impulsen a banda i
banda.

•

Atesos

els

vincles

cultural,

veïnatge

i

riscos

ambientals

similars

davant

l’emergència climàtica, la Mediterrània és una altra regió prioritària. En especial el
Marroc, en reconeixement a l’origen d’una bona part de la població nou vinguda
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del municipi, així com el coneixement que es té en base a anteriors experiències de
cooperació i la presència d’altres agents de les cooperacions catalanes. A més, es
donarà suport als processos emancipatoris i de protecció dels drets humans al
Sàhara occidental i Palestina.
•

Altres països com el Senegal i l’Índia, atesa la capacitat de les entitats instal·lades
al municipis, seran també especialment considerats per atendre les propostes que
arribin d’aquestes.
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•

Es donarà suport a xarxes internacionals d’administracions locals, moviments
socials, entitats i institucions que s’han vingut construint durant els darrers anys,
amb objectius i estratègies alineades amb el present Pla. Entre aquestes, es
recollirà especialment el conjunt de relacions establertes al voltant del món de
l’economia i la cultura del vi.

Aquestes prioritats no són en cap cas excloents: es mantindrà el suport a d’altres
iniciatives que arribin des del teixit social de la ciutat per a d’altres territoris amb IDH o
indicadors similars que acreditin la necessitat d’aportar-hi recursos, seguint sempre les
prioritats determinades per la Generalitat de Catalunya dins el seu Pla Director de
Cooperació, i atenent al paper que la llei li confereix com a coordinadora de les
cooperacions públiques catalanes.

7. Modalitats
El PDC preveu les modalitats habituals per desplegar la cooperació, i les línies i
instruments que es descriuen als subapartats següents.

7.1. Iniciativa directa
A iniciativa directa de l’Ajuntament, es desenvoluparà gran part de les accions
relacionades amb l’educació per a la justícia global, tot i que podran ser amb el suport
d’ONG i altres entitats prestadores de serveis. Això implicarà diferents departaments, a
més del de cooperació, com ara els responsables de joventut i educació, implicats
directament en les accions de formació, i d’altres àmbits amb els que es puguin portar a
terme accions transversals en el marc de la sensibilització sobre la justícia global, com ara
igualtat, medi ambient, economia, etc.
Pel que fa a la cooperació al desenvolupament, les accions de cooperació tècnica, en
solitari o amb altres municipis i administracions públiques, també seran majoritàriament
dins aquesta modalitat.
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7.2. Concertació amb altres actors
Pel que fa a les activitats concertades:
•

En col·laboració amb l’Associació Amics de Puerto Cabezas, el govern i les
entitats del municipi nicaragüenc, s’abordaran les accions de cooperació que donin
contingut a l’agermanament amb Vilafranca. El FCCD acompanyarà així mateix els
projectes que es desenvolupin, donant suport a terreny i facilitant-hi el contacte
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institucional. També es preveurà la intervenció en situacions d’emergència
humanitària o en processos de reconstrucció post-emergència, així com en accions
conjuntes de formació i sensibilització a la població de tots dos municipis.
•

Amb el suport de les entitats de l’economia solidària i dels col·lectius locals
de persones migrades originàries del país, s’identificaran i iniciaran accions de
cooperació a ciutats del Marroc. De la mà de la Diputació de Barcelona i de
l’ACCD, s’identificaran i implementaran accions per a l’empoderament polític, social
i econòmic de les dones, col·laborant eventualment amb les iniciatives i
instruments que plantegin.

•

Amb el conjunt d’entitats locals de cooperació, es treballarà en les accions
d’educació per a la justícia global, incorporant col·lectius i organitzacions
juvenils, especialment en aquelles accions adreçades a millorar la implicació de la
població i l’ampliació de l’agenda política de la Comissió Municipal de Solidaritat i
Cooperació.

7.3. Iniciativa d’altres actors
Les iniciatives d’altres actors es vehicularan a travès de la convocatòria pública de
projectes de cooperació al desenvolupament i d’educació per a la justícia global. Aquesta
estarà adreçada al teixit d’entitats arrelades al municipi, tot i que en el cas de campanyes
adreçades a gestionar ajut humanitari d’emergència, es podrà atendre la petició d’entitats
externes a Vilafranca, com ara el FCCD i d’altres, sempre amb el coneixement de la
Comissió Municipal de Solidaritat i Cooperació.

8. Línies i Instruments
8.1. Educació per a la justícia global
L’educació per a la justícia global és una de les línies que més suport han de rebre durant
l’execució del present PDC, en les seves diferents vessants.
Pel que fa a la formació, es treballarà en la coproducció de recursos pedagògics per a la
justícia global, amb entitats, centres educatius i el Servei de Joventut. S’oferirà la formació
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necessària i l’acompanyament perquè les entitats puguin renovar la seva oferta dins del
PIDCES i la col·laboració amb els centres, especialment en les assignatures de projectes i
de servei comunitari. Les necessitats dels centres s’enfoquen en aquesta mena d’activitats
en aquests moment, i en aquest sentit el treball sobre les activitats puntuals recollides pel
PIDCES serà d’actualització, d’acord a les metodologies pedagògiques actuals, i no
d’augment de la seva oferta.
Amb la col·laboració del Servei Educatiu de l'Alt Penedès i del seu CRP, s’oferiran
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formacions als equips docents dels centres locals perquè puguin incorporar la visió de la
justícia global a les assignatures i activitats a classe.
La formació s'estendrà, a més, a la creació d’espais no formals, que permetin
desenvolupar el debat i el seguiment de l’Agenda 2030 i el desplegament dels drets
humans a la ciutat i internacionalment, així com altres qüestions vinculades (feminismes,
migracions, racisme, cultura de pau, qualitat democràtica, etc.). Comptarà amb la
implicació de la Comissió Municipal de Solidaritat i Cooperació i del col·lectius i
organitzacions de joves, feministes, ecologistes, culturals i d’altres relacionats.
En matèria de sensibilització, es continuarà apostant pel programa Ciutats Defensores,
coordinat pel Fons Català i en col·laboració amb els centres educatius.
Es treballarà en un nou format del Solidaritats, coorganitzat pel teixit d’associacions
juvenils i de lleure, i la participació i suport de les ONG de cooperació i el propi
Ajuntament, enfocat a ampliar el públic i la participació de la població. Estarà obert a la
incorporació d’activitats culturals i formatives que facilitin una millor difusió i impacte al
municipi, comptant amb els recursos necessaris per fer un canvi d’escala.
Per activar la participació i la connexió amb la cooperació, es posarà en marxa un
programa de voluntariat juvenil, aprofitant l’experiència en mobilitat internacional de
l’Ajuntament, en col·laboració amb les entitats locals que habitualment venen realitzant
aquesta mena d’activitats.
Es reforçarà l’estratègia comunicativa, enfocada al públic juvenil, incorporant nous
formats als canals públics i privats als que es té accés i preveient la generació periòdica
de continguts, que permetin retre comptes a la ciutadania de les activitats de cooperació
del municipi.
De la mateixa manera, es dissenyaran i desenvoluparan anualment campanyes de
sensibilització des de la Comissió Municipal de Solidaritat i Cooperació, que permetin
interpel·lar la població i fer-la partícip dels debats al voltant de la justícia global que la
societat civil organitzada trobi escaients en cada moment.
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8.2. Cooperació al desenvolupament i ajuda humanitària
Pel que fa les activitats de cooperació al desenvolupament i d’ajuda humanitària, el Pla
identifica cinc grans instruments:

•

Programa de cooperació directa i concertada. Vilafranca del Penedès en tindrà
tres línies, en col·laboració amb les entitats locals de cooperació, i obert a la
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col·laboració amb altres municipis de l’entorn:
◦ Agermanament amb Puerto Cabezas (Nicaragua). La concertació entre
administracions i entitats participants de l’agermanament determinarà la
priorització anual de les accions a realitzar. Entre aquestes, i en línia al que ja
indica el Pla, es preveu continuar amb el suport a la protecció de les dones i
nenes víctimes de la violència masclista o en risc d’exclusió. L’afectació
recurrent de fenòmens climàtics extrems, fa preveure també la necessitat de
treballar en tasques de reconstrucció sobre infraestructures i recuperació de
mitjans de vida, entre d’altres, introduint el suport a mesures que augmentin la
resiliència davant l’emergència climàtica en aquell territori. Finalment, es
considera rellevant continuar amb els projectes que valoritzin i protegeixin la
cultura i llengua locals.
◦ Als municipis del nord del Marroc, es bastirà un programa de suport a les
polítiques d’equitat, pel que fa a la participació política, lluita contra la violència
masclista, educació, mitjans sostenibles de vida i accés al treball digne. És una
línia a construir durant la vigència del PDC, per la qual es preveu identificar
accions a partir de l’experiència tinguda amb la DIBA en el marc dels programes
LocalMed i EqualMed els darrers anys, el procés actual obert a la participació del
municipis de la província i la pròpia experiència amb les entitats arrelades a
Vilafranca, amb vincles amb aquell territori. També es tindrà en compte la
iniciativa de l’ACCD amb el Fons de Dones del Marroc, per mirar de trobar-hi
encaix tècnic i financer, així com les opcions que puguin aparèixer de la mà
d’entitats del municipi i d’altres agents.

•

Cooperació tècnica. En col·laboració principalment amb el Fons Català i
mitjançant les eines de coordinació que lidera, tot vehiculant la petició d’altres ens
locals als països que aquest prioritza. Es concretarà en missions curtes a terreny i
seguiment des de Vilafranca del Penedès, per la qual cosa s’assegurarà la formació
prèvia necessària de les persones que participin des d’altres departaments i àmbits,
així com la incorporació de les tasques de cooperació a les seves funcions.
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•

Suport a entitats del municipi i a les seves iniciatives, tot adaptant-se a les
possibilitats tècniques. Es mantindrà la convocatòria actua i s’estudiarà possibles
millores, com ara la bianualitat de les convocatòries, que alleugereixin la càrrega
administrativa. També es valorarà establir convenis amb aquells projectes de
continuïtat amb els que l’Ajuntament s’ha compromès durant els darrers anys.

•

Pel que fa a la participació en ajut humanitari d’emergències i accions de
reconstrucció post-emergència, s’aprofitarà la capacitat del FCCD o s’atendrà
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directament a les propostes de les entitats a Vilafranca del Penedès, a mida que
apareguin.
•

Durant aquest període, es treballarà la possibilitat d’establir una via segura de
refugi a la ciutat, a través dels mecanismes visats professionals i d’estudis.
S’avaluarà la seva viabilitat amb l’escola L’Arsenal i seguint experiències semblants
a Catalunya, vinculant-ho a més a la promoció cultural, un dels eixos estratègics del
municipi, i a la sensibilització entorn la problemàtica del refugi i l’assetjament
contra les persones dissidents i la societat civil a d’altres països.

10. Recursos i Capacitats
Durant el període de vigència d’aquest Pla, el percentatge del pressupost municipal relatiu
dedicat a la cooperació hauria de mantenir-se en el 0,7%, continuant la trajectòria de
suport de l’Ajuntament durant els darrers anys i informant puntualment sobre els criteris
de càlcul aplicats i les despeses imputades.
A la Taula 5 es recull una distribució percentual orientativa dels recursos per modalitats,
sense comptabilitzar les despeses de funcionament, administració o planificació que
repercuteixen en el conjunt. Cal dir que la forquilla de distribucions segueix la tendència
dels darrers anys, i en aquest sentit no hi haurà canvis que no siguin pels imprevistos en
l’execució dels fons.
Taula 5: Distribució de recursos per modalitats.
Modalitats
Directa
Concertada
Indirecta

Rang de recursos
30-40%
5-15%
50-60%

D’altra banda, a la Taula 6 s'indica la distribució dels mateixos recursos per línies. Sota
aquesta òptica, el PDC preveu un augment significatiu dels recursos destinats a educació
per a la justícia global, amb els que desplegar les accions encaminades a interaccionar
amb la població de Vilafranca i facilitar la seva participació. Els paràmetres que es
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proposen s’ajusten als habituals a d’altres municipis catalans, havent existit fins el
moment un nivell pressupostari en educació força baix. Aquest increment anirà en
detriment de les accions de desenvolupament i d’ajut humanitari d’emergència, tot i que
el PDC assegura uns mínim també dins el context de la cooperació municipalista a
Catalunya.
Taula 6: Distribució de recursos per línies de treball.
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Línies

Rang de recursos

Educació per a la justícia global

35-40%

Cooperació al desenvolupament

50-55%

Emergències i ajut humanitari

5-10%

Els fons propis de l’Ajuntament podran ésser complementats amb d’altres provinents de la
Diputació de Barcelona (DIBA) o d’altres. Amb l’objectiu de gestionar-los, es mobilitzaran
els recursos humans necessaris.
Es treballarà també per incorporar el suport financer de les fundacions i empreses
d’economia social i solidària arrelades al territori, actives o amb potencial interès en
accions de cooperació internacional, per a sumar-les a projectes concrets liderats per
l’ajuntament.
Pel que fa a recursos i capacitats humanes, l’aposta en aquest PDC per la feina educativa
a la ciutat, obliga a consolidar i reforçar una plaça dedicada a la implementació d’aquesta
línia, amb un perfil especialitzat. A més, es necessitaran recursos addicionals per
intensificar les accions i l’estratègia comunicativa en suport a aquesta, així com la
col·laboració activa des del Servei de Joventut pel que fa al programa de voluntariat i la
coordinació del PIDCES, pel que fa als continguts comuns.
Des del Servei d’Igualtat i Cooperació caldrà dedicar parcialment una segona plaça,
dedicada a la coordinació de tota la política i la seva relació amb la resta d’àmbits i
departaments, i de donar seguiment específicament a les accions de cooperació al
desenvolupament i l’ajuda d’emergència. En total, caldrà comptar amb dues places, amb
una dedicació mínima de 60h setmanals exclusivament a la cooperació.
Amb el suport del FCCD a terreny, i eventualment de la DIBA, aquesta segona plaça podrà
dedicar més temps a les iniciatives directes de l’Ajuntament.
Es comptarà, igualment, amb la participació de persones de l’equip tècnic de
l’Ajuntament, des d’altres serveis, amb capacitat i experiència per participar en missions
de cooperació tècnica. També, es comptarà amb el suport del centres docents i del seu
personal, pel que fa a les accions de formació.

Pla Director de Cooperació i Drets Humans de Vilafranca del Penedès (2021-2025).

35 / 47

11. Actors i Aliances
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès promou una cooperació internacional basada en la
col·laboració amb diferents actors i l’establiment d’aliances que permetin assolir el màxim
impacte amb la major eficiència possible en la implementació dels ODS i la defensa dels
Drets Humans. Entre aquests, cal destacar-ne:
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•

Les ONG arrelades a la ciutat, les quals continuaran sent els principals actors en
l’execució d’accions al sud, participant també en l’educació per a la justícia global a
Vilafranca, de manera més activa encara en aquesta nova etapa. La Comissió
Municipal de Solidaritat i Cooperació ha de ser un espai de discussió i proposta
política, anant més enllà de les qüestions administratives en aquest període,
enfortint la xarxa ciutadana amb la resta de col·lectius del municipi i treballant per
assegurar el relleu generacional.

•

Entitats de lleure i col·lectius juvenils, en els que focalitzar l’esforç per fer
arribar i actualitzar la visió de la justícia global entre la ciutadania, actor clau en
aquest etapa de reconnexió i reactivació de la cooperació. També altres col·lectius i
grups d’interès, organitzats al voltant de temàtiques que interseccionin amb la
justícia global, i que amb la seva implicació afavoreixin que la ciutadania tingui una
visió més completa dels reptes globals actuals.

•

Entitats i empreses de l’economia social i solidària, les quals podran
participar en accions de foment de l’economia inclusiva a d’altres països, amb
l’objectiu de millorar les opcions d'ocupabilitat i augment de recursos familiars,
gràcies a la seva experiència.

•

També, pel que fa a les fundacions amb estratègies consolidades relacionades
amb la cooperació internacional, podran col·laborar donant suport econòmic o
tècnic als projectes impulsats des del municipi i coordinar accions de voluntariat
corporatiu que puguin ampliar la participació i la sensibilització entre les seves
plantilles i nuclis familiars vinculats.

•

Serveis i instàncies de l’Ajuntament, que possibilitin posar en marxa accions de
cooperació tècnica, així com aprofundir en les accions educatives a la ciutat.
Polítiques com igualtat, joventut, medi ambient o promoció econòmica seran clau
per aconseguir una cooperació realment transversal i connectada amb l’estratègia
de ciutat. Es desplegarà un esforç coordinador i formador intens des de cooperació
per tal d’activar el potencial de la resta de departaments, i comptarà amb un
lideratge polític clar al més alt nivell dins l’Ajuntament.
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•

Centres docents (primària, secundària, batxillerat i escola Arsenal), amb els que
coproduir nous recursos pedagògics que encaixin amb les seves necessitats reals,
en el context de la reforma educativa dels darrers anys i de la renovació necessària
del teixit associatiu local de cooperació. Amb L’Arsenal, es treballarà per obrir una
via segura per a persones refugiades, relacionada amb estudis i docència d’arts
plàstiques, que pugui servir també per treballar aspectes de sensibilització de la
població.
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•

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, el qual ha de donar suport
tècnic en la gestió de la cooperació a terreny mitjançant la valoració de propostes,
seguiment, avaluació, representació, etc. La tria de prioritats geogràfiques amb la
seva presència a terreny, assegura un suport més eficient en aquest sentit. També
pel que fa a la cooperació tècnica, la participació en els seus mecanisme de
coordinació fa possible activar aquesta eina amb més garanties d’eficiència i
impacte.

•

Diputació de Barcelona, articulació de propostes de cooperació amb altres
municipis del territori, especialment al Marroc, i suport tècnic i econòmic per a
l’avaluació de les accions i la producció i realització de continguts i activitats de
caire educatiu. També es participarà als espais d’intercanvi com l’Espai de Treball
en Educació de la Ciutadania Global i l’Espai d’Intercanvi en matèria de Planificació
Estratègica de Cooperació al Desenvolupament, els quals representen un referent
tècnic i polític molt important per al municipi.

•

Generalitat de Catalunya. Per mitjà de l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament, es farà acompanyament en les accions de desenvolupament que
eventualment es portin a terme al Marroc. L’ACCD i la Direcció General de
Cooperació, de la que depèn, donen suport a Vilafranca i al conjunt de municipis
catalans, servint de marc referencial i coordinant la xarxa de cooperacions
catalanes. A territori, el Servei educatiu de l’Alt Penedès, farà costat amb la
formació als equips docents dels centres educatius que es dissenyi conjuntament.

•

Municipis del territori, amb els que articular propostes conjuntes, guanyant
massa crítica per millorar-ne l’impacte i encaixar en la dimensió real de les entitats
amb les que es col·labora. Amb Sant Pere de Ribes, s’intensificarà la coordinació
per potenciar l’agermanament amb Puerto Cabezas de totes dues localitats, mentre
que als municipis de l’Alt Penedès que comparteixen col·lectius de persones nou
vingudes des del nord del Marroc, es facilitarà la participació d’administracions i
entitats. També pel que fa a accions d’educació per a la justícia global, Vilafranca
maldarà per compartir recursos i incorporar la dimensió territorial de les entitats
amb les quals col·labora.
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12. Activitats
A fi i efecte de de desplegar el present PDC i poder assolir dels seus objectius, s’identifica
un seguit d’accions, més enllà dels projectes de cooperació a terreny i de les activitats
d’educació a Vilafranca del Penedès.
Aquestes accions han de ser liderades pel departament de cooperació de l’Ajuntament,
amb el suport de la resta de regidories i actors de la cooperació al municipi, preveient els
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recursos econòmics, materials i humans addicionals als actuals que siguin necessaris.
Pel que fa a l’ OE1. Facilitar la protecció i el desplegament efectiu dels drets humans als
països empobrits:

•

Establiment d’un pla de treball al voltant de l’agermanament amb Puerto
Cabezas. En col·laboració amb tots els agents involucrats i en base als informes i
avaluacions disponibles, s’establiran les prioritats a abordar durant els propers anys
i les accions associades de cooperació i educació a Vilafranca. Es planificaran
també les missions polítiques i tècniques a realitzar, en ambdós sentits.

•

Identificar accions de cooperació directa i concertada al Marroc. En
col·laboració amb la DIBA, l’ACCD i les entitats del territori, s’identificaran i
seleccionaran contraparts, mecanismes i àmbits de treball per tal de conformar un
programa de cooperació per als propers anys. Si no es reuneixen les condicions
necessàries per a contribuir i generar un impacte significatiu des de Vilafranca,
també es valorarà no materialitzar-lo.

•

Avaluació de projectes. Durant aquest PDC, es portarà a terme l’avaluació
d’almenys dos projectes o programes d’accions de les entitats de Vilafranca, que
hagin comptat amb un suport públic continuat durant els darrers anys. La Comissió
en farà una proposta, així com sobre la metodologia i els mecanismes perquè
serveixi d’aprenentatge al conjunt d’entitats i faciliti la rendició de comptes davant
la ciutadania.

•

Missions de seguiment i relacions institucionals. Es prepararan i efectuaran
almenys dues missions, a nivell polític i tècnic, que serveixin per estrènyer els
vincles amb les localitats amb les que es manté una especial relació de cooperació.

•

Establir una via de refugi segur. A partir de l’experiència d’altres municipis
catalans i la Universitat de Barcelona, s’estudiarà amb L’Arsenal la possibilitat
d’habilitar una via de refugi segur per a estudiants i professionals provinents de
països en conflicte o en situació d’assetjament i persecució pel seu activisme pels
drets humans de tota mena. Es valorarà la connexió amb activitats de
sensibilització a la població a Vilafranca sobre la seva problemàtica i la de les
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persones refugiades i activistes en situació de risc, quan les seves condicions
personals ho permetin, prioritzant en tot moment la seva integració social i laboral.
•

Preparació del personal de l’Ajuntament per a accions de cooperació
tècnica. Es construirà una base de dades amb les persones interessades en
col·laborar en accions de cooperació al desenvolupament, per gestionar les
demandes que puguin sorgir del FCCD i d’altres organismes. S’estudiaran les
condicions laborals existents i s’adequaran per facilitar la participació, preveient-se
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una formació preparatòria general i amb caire específic, amb cada missió que es
plantegi.
•

Enfortiment d’aliances. S’intensificarà el treball de coordinació amb els municipis
propers,

per

sondejar

possible

accions

conjuntes

tant

de

cooperació

al

desenvolupament com d’educació per a la justícia global. Amb Sant Pere de Ribes
s’apostarà per un col·laboració més estreta a l’agermanament amb Puerto Cabezas,
si es donen les condicions, i amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès s’exploraran
vies per implicar la resta de municipis de la comarca en aquesta política, sempre en
coordinació amb les entitats del territori.
En relació a l’OE2. Impulsar una ciutadania crítica i activa davant els reptes globals,
articulada amb la societat civil organitzada:

•

Formació de formadors i entitats. Des de cooperació i en col·laboració amb
joventut, educació, els centres educatius, entitats i CRP comarcal es dissenyarà un
programa de formació adreçat a entitats i equips docents, per acompanyar la
renovació de l’oferta pedagògica vinculada a l’educació per a la justícia global.

•

Disseny i implementació del nou Solidaritats. Es durà a terme un procés
participatiu, pilotat per la Comissió i amb el concurs d’entitats i col·lectius joves de
la ciutat, per generar un nou format per a l’espai de referència de la ciutat.
Inclourà, a més de l’esmentada dimensió cultural i festiva, espais formatius oberts a
la ciutadania, orientats a facilitar el debat polític públic sobre reptes globals i locals
al voltant dels drets humans, la sostenibilitat, els bens comuns, etc.

•

Estratègia comunicativa. Es formalitzarà l’estratègia comunicativa, delimitant
canals, públics, missatges i la resta d’elements rellevants, orientant-se a potenciar
l’apropament amb el públic juvenil i el coneixement dels nous espais participatius i
campanyes de sensibilització. En aquest sentit, és important que quedi enllestida
abans d’activar la resta d’actuacions educatives perquè es vegi reforçat el seu
efecte. També s’avaluarà i adaptarà passat un temps, amb el suport de la Comissió.

•

Mobilitat internacional. En col·laboració amb el Servei de Joventut i amb el seu
programa de mobilitat internacional, s’obrirà la possibilitat a participar en estades i
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col·laborar amb entitats del territori en activitats de cooperació internacional.
S’estudiarà comptar amb beques per facilitar viatges i estades, i es garantirà la
formació prèvia de les persones que hi participin.
•

Campanyes de sensibilització de la Comissió. Periòdicament s’organitzaran
campanyes col·lectives de sensibilització des de la Comissió i amb el suport de
l’Ajuntament, adreçades a la població en general i amb l’objectiu de mobilitzar-la i
fer-la partícip dels debats més rellevants cada any al voltant de la justícia global.
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Aquest és un element clau per dotar de contingut polític l’agenda de la Comissió, i
per identificar la cooperació amb un enfocament de drets d’abast global.
Finalment, quant l’OE3. Contribuir al desplegament de l’Agenda 2030 i la coherència de
polítiques al propi municipi:

•

Agenda de coherència a la Comissió. Es construirà una agenda de polítiques
públiques locals amb les entitats de la Comissió i aquelles arrelades al municipi que
vulguin col·laborar, per fer seguiment de la seva coherència amb un enfocament de
la defensa dels drets humans en clau global del seu conjunt. S’analitzarà com es
poden incloure criteris que les alineïn per generar impactes positius i quines
incoherències s'està produint.

•

Formació en l’Agenda 2030. S’oferirà formació en matèria de d’ODS i
territorialització de l’Agenda 2030 al cos tècnic i a les persones electes, renovant-se
amb el canvi de mandat, per facilitar la seva inclusió en la producció de polítiques
públiques, indicadors de seguiment, disseny de projectes específics, identificació
d’incoherències i oportunitats, etc.

De manera transversal, es preveu avaluar en el si de la Comissió el desplegament del PDC
a meitat del seu període vigència, amb la participació de les entitats i tots els agents que
hagin participat en la seva implementació. Es prendran en consideració els indicadors
designats per a cada objectiu i es valorarà el progrés de les diferents actuacions
estratègiques i productes esperats. Es determinarà la validesa de les fites i objetius,
d’acord amb la Comissió, i es podran fixar de noves o modificar l’abast esperat al voltant
de la política de cooperació, així com estendre el període de vigència del PDC si es
considera que cal més temps per assolir els seus objectius.
Igualment, amb la realització del següent PDC, es portarà a terme l’avaluació del present
PDC.
La Taula 7 recull un cronograma aproximat del desenvolupament d’aquestes actuacions
fonamentals per posar en marxa el PDC.
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Taula 7: Cronograma d'actuacions estratègiques.

2021 2022 2023 2024 2025
Responsables
2S
1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S

Accions
Establiment
pla
de
treball
agermanament amb Puerto Cabezas

Equip tècnic

Identificar accions de cooperació directa
i concertada al Marroc.

Equip tècnic

Avaluació de projectes

Suport extern

Missions de
institucionals

seguiment

i

relacions

Equip tècnic i
regidor/a

Establir una via de refugi segur

Equip tècnic i
suport extern

Preparació del personal de l’Ajuntament
per a accions de cooperació tècnica.

Equip tècnic i
suport extern

Formació de formadors i entitats

Equip tècnic i
regidor
Suport extern
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Enfortiment d’aliances

Productes esperats
Pla de treball plurianual, consensuat
amb totes les parts, amb accions,
cronograma i recursos previstos.
Informe d’identificació, incloent
propostes concretes d’accions a
impulsar i actors amb qui treballar.
Informes d’avaluació (2), amb lliçons
extretes i recomanacions per a entitats
i Ajuntament, en un procés
d’aprenentatge col·lectiu per a la
Comissió.
Informes de seguiment i presentacions
a les comissions de cooperació i de
govern.
Conveni de col·laboració i
implementació en marxa, d’acord amb
L’Arsenal.
Pla de formació i implementació.
Materials per a la seva futura replicació
i actualització
Reunions amb Consell Comarcal,
ajuntaments i agents del territori.
Pla de formació i implementació.
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2021 2022 2023 2024 2025
Responsables
2S
1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S

Accions

Productes esperats
Materials per a la seva futura replicació
i actualització

Disseny i implementació
Solidaritats.

del

nou

Estratègia comunicativa
Mobilitat internacional
Campanyes
Comissió

de

sensibilització

de

la

Agenda de coherència de polítiques a la
Comissió

Formació en l’Agenda 2030
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Equip tècnic,
entitats i
Disseny d’activitats i estratègia
col·lectius.
comunicativa.
Suport extern.
Equip tècnic i
Pla de mitjans i previsió de producció.
mitjans locals
Base de la convocatòria i acord amb
Equip tècnic
entitats per fer una crida, vinculada a
activitat concretes.
Equip tècnic i Disseny d’activitats i estratègia
suport extern comunicativa.
Identificació de temes, recerca i
Equip tècnic i formació interna. Elaboració de
suport extern dictàmens, posicionament i informes
específics.
Pla de formació i implementació.
Equip tècnic i
Materials per a la seva futura replicació
suport extern
i actualització
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Annex 1. Metodologia d’elaboració del Pla Director.
L’elaboració del pla ha hagut d’adaptar-se a les condicions imposades per la COVID-19 i la
pandèmia durant els darrers mesos al nostre país. Les mesures de seguretat han dut a
plantejar sessions de grup i entrevistes majoritàriament en format no presencial, tot i que
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se n’han pogut fer en format presencials, tant amb l’equip tècnic de l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès, la regidora com amb les entitats del municipi.
Aquesta presencialitat ha estat sobretot rellevant atès l’objectiu del PDC, en tant que
procés útil per reactivar la xarxa d’entitats, reconnectar amb la ciutadania i rellançar
políticament la cooperació local. Més enllà de constituir un exercici de reflexió i
estructuració d’aquesta política pública, ha servit per recobrar impuls a través de la
reflexió i identificar vies per prendre embranzida per a una nova etapa.
Quan el procés en si, s’ha plantejat realitzat de manera continu, per optimitzar el temps
de les persones que han participat a les sessions de treball i facilitar el debat i aportació
d'idees. En tot moment s’ha passat de la reflexió a la proposta, en raó a un històric de
cooperació molt ric i divers, amb implicació de molts agents al llarg de dècades d’una
política molt activa al municipi.
S’han combinat les dinàmiques col·lectives, tant amb el voluntariat de les entitats i les
persones responsables dels partits polítics, com les entrevistes individuals. Els espais
col·lectius han estat a la Comissió Municipal de Solidaritat i Cooperació i a la Comissió de
Govern de l’Ajuntament, però també amb entitats i diferents persones de la mateixa, i
amb entitats adscrites a un sector específic, com és el cas de les de lleure. Es buscava, en
aquest sentit, el màxim apropament i comprensió del context i les visions que hi
concorren, per detectar conflicte o mancances i superar-les.
Les accions que han compost el pla de treball són les següents:

•

Reunions preparatòries i estudi de la documentació relacionada amb les accions de
cooperació i educació per al desenvolupament, la pau i els drets humans. Les
reunions inicials amb l’equip de govern i el departament de cooperació, a nivell
tècnic i polític, han determinat l’orientació de la política i del PDC, emmarcant
aspectes com la relació amb la implementació de l’Agenda 2030 i els ODS, el pes
d’instruments i modalitats, o el lideratge i la implicació dels diferents actors al
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municipi. També s’han identificat i recopilat les dades disponibles per caracteritzar
com s’ha desplegat realment la cooperació i l’educació, de manera que alimentin la
reflexió de manera objectiva.
Enquesta ciutadana, preparada amb el departament de cooperació i realitzada amb

•

la metodologia i eines pròpies de l’Ajuntament. Ha servit per disposar d’una línia de
base sobre el coneixement i l’interès ciutadà per aquesta política, a través de
diferents preguntes formulades en un qüestionari electrònic.
Presentació de la metodologia a la Comissió, amb el conjunt d’entitats locals
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•

presents, incorporant una sessió formativa de context sobre el moment actual de la
cooperació a Catalunya i l’Estat.
Entrevistes

•

individuals

amb

responsables

municipals,

partits

i

entitats

de

cooperació i educació per al desenvolupament, així com responsables tècnics i
polítics d'àrees amb potencials vincles en una estratègia de sostenibilitat. També
amb

empreses

públiques,

equipaments

culturals

i

educatius,

fundacions

i

cooperatives al territori, eventualment interessades o amb experiència prèvia en
cooperació internacional.
Consultes amb responsables de l’ACCD, quant la iniciativa del Fons de Dones al

•

nord el Marroc.
Contactes amb el FCCD, per conèixer l’avaluació feta sobre l’agermanament de

•

Puerto Cabezas i les perspectives de treball en el futur.
S’han realitzat tres tallers de treball, amb una línia presencial i altra de virtual (sis

•

en total), amb les entitats de la Comissió, de 2 hores aproximadament de durada.
S’hi ha analitzat com està actualment la cooperació al municipi, amb una
metodologia DAFO, com ha funcionat fins l’actualitat la cooperació, i com hauria de
ser el PDC, tot definint:
◦ Un sistema d'indicadors i línia de base.
◦ Instruments, de cooperació i educació al desenvolupament.
◦ Zones prioritàries i poblacions beneficiàries.
◦ Estructuració de fons i recursos.
◦ Nous objectius de sostenibilitat.
◦ Aliances de treball i metodologies per aplicar l'enfocament de drets i la
construcció de pau.
◦ Accions estratègiques per desplegar el nou PDC.
•

Com acció comunicativa, es va realitzar una entrevista per Ràdio Vilafranca,
explicant el procés a la ciutadania.

•

Recull de propostes i elaboració del document preliminar del PDC 2021-25. S’ha
elaborat un document de síntesi, amb tota la informació aconseguida, el qual ha
estat compartit amb les persones que han participat en el procés, un cop validat
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per la regidoria i l’equip tècnic de cooperació. S’ha presentat a la Comissió i s’han
recollit i integrat les aportacions realitzades.
•

Presentació govern. Es porta a comissions informatives i desprès a aprovació al
Ple.

•

Elaboració dels documents definitius i publicació.

El pla de treball, amb les entrevistes realitzades, resta reflectit a la Taula 8:
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Taula 8: Persones i àmbits participants al procés
Entrevistes
Partits polítics i govern
03/11/20 – Comissió Informativa: Anna Doblas,
Regidora Esport, Salut i Consum; Montse Arroyo,
Regidora Solidaritat i Cooperació; Noel Viñas,
Regidor CUP; Eladio García, Regidor Ciutadans;
Xell Montserrat, Regidora Relacions Internacionals
i Educació; Gemma Urgell, Regidora ERC; Joan
Manel Montfort, Regidor Promoció econòmica i
economia circular; Miguel Medialdea, Regidor
Joventut, Participació i Voluntariat;
03/11/20 – Pere Regull, Alcalde de Vilafranca del
Penedès.
30/11/20 – Montse Arroyo, Regidora Cooperació.
17/12/20 – Aureli Ruiz, Tinent d'Alcalde de l'àrea
de Serveis Centrals i Hisenda i regidor d'Hisenda,
Serveis centrals i Projectes estratègics i mobilitat.
Responsables municipals
26/10/20 - Laura Carbó, Medi Ambient.
11/11/20 – Roser Vives, Ensenyament.
18/11/20 – Rosa Figueras, Promoció econòmica.
19/10/20 – Ruben Calvo i Eugeni Brigneti, Joventut
i SIAJ.
19/11/20 – David Puig, Turisme.
16/12/20 – Xavier Mas, Aigües de Vilafranca.
27/01/21 – Èrica Tarifa, Comunicació.
10/02/21 – Anna Maria Brunet, Joventut PIDCES.
18/11/20 – Xavier Fornos, VINSEUM.
Diferents dates – Eva Millàs i Teresa Planas,
Igualtat i Cooperació.

Entitats i altres
30/09/20 – Presentació a la Comissió Solidaritat i
Cooperació, formada per: Amnistia Internacional
Penedès, Associació d’Amics de Puerto Cabezas,
Creu Roja Alt Penedès, Entrepobles Penedès,
EqualMón, Fundació Pau i Solidaritat, Grup 3r.
Món- Mans Unides, Sindicalistes Solidaris, Alkària,
Fundació Vicenç Ferrer i IPA Rescue .
21, 27, 29/10 i 10, 17, 19/11- Tallers presencials i
virtuals amb entitats.
17/11/20
–
Victòria
Planas,
responsable
departament avaluació FCCD.
26/11/20 – Roderic Villalba, Centre Recursos
Educatius Alt Penedès, Departament Ensenyament
Generalitat de Catalunya.
09/11/20 – Diferents membres i sòcies de
l’Associació d’Amics de Puerto Cabezas.
18/11/20 – Carlos Rull, IES Alt Penedès.
02/12/20 – Foix Ortiz i Iolanda Bertran, Escola Mas
i Parera.
09/12/20 – Patricia Duran, Fundació Torres.
26/01/21 – Joan Beumala, RTT Vilafranca.
01/02/21 – Jaume Canals, Entrepobles.
02/02/21 – Marçal Peguera, Cristina Gallardo i
Clara Sant, Penedès amb Palestina.
11/02/21 – Albert Abella, Escola d’Art Arsenal.
11/02/21 – Alba Vallès i Aina Calvet, AEIG Pere II i
Sta. Mª de Foix). Carlota Castellano i Sira Sadurní,
GEP- Grup Esplai Parroquial.
15/02/21 – Raimon Corbella i Ramon Carbonell,
Cooperativa Entrem.
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Annex 2. Guió entrevistes.
Per als departaments:
•

Quines són les funcions i competències de la vostra àrea de treball dins
l'Ajuntament?

•

Quines d'aquestes penseu que poden tenir relació o interès per a la cooperació
internacional o l'educació per a la ciutadania?
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•

Ha existit cap experiència de participació en accions de cooperació tècnica a
d'altres països? Hi hauria voluntat per fer-ho en el futur?

•

Quines dificultats detecteu per articular-vos amb la política de cooperació i
participar de les seves accions? Què caldria modificar o incorporar a nivell polític i
tècnic?

•

Coneixeu l'Agenda 2030 de Nacions Unides i els Objectius de Desenvolupament
Sostenible? S'han desplegat al vostre municipi? S'ha treballat o previst cap
mecanisme per assegurar la coherència de polítiques a l'actual govern?

•

Com penseu que veu la ciutadania la cooperació? Com penseu que s'ha de
comunicar?

Per els regidors sense responsabilitats de gestió o govern:
•

Coneixeu l'actual política de cooperació del municipi? En destaqueu algun tret o
activitat en concret? Com us la imagineu en el futur?

•

Per què penseu que Vilafranca del Penedès hauria de fer cooperació internacional?
Hauria d'existir cap mena de retorn cap el municipi?

•

Sota quins principis pot esdevenir aquesta una política de ciutat i de consens?

•

Vilafranca del Penedès col·labora amb d'altres municipis, posant en valor la seva
experiència tècnica i de gestió, què en penseu?

•

Penseu que la població coneix aquesta política? Què caldria fer perquè millorés
aquest coneixement?

•

Serà compatible l'impacte de la COVID amb la cooperació? Quins riscos hi veieu els
propers anys?

Per a les entitats:
•

Informació sobre l’entitat i la vostra trajectòria amb ella

•

A quines dificultats creus que s'enfronten més sovint les entitats del tercer sector?

•

Quina valoració feu del departament de cooperació de l’Ajuntament? En quins
àmbits hauria de millorar la seva tasca?
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•

Formeu part de la Comissió de Cooperació? Quina és la teva valoració? Com creus
que es podria reforçar?

•

Què n’opines de la dotació econòmica anual destinada al pressupost de Cooperació?

•

Quines línies estratègiques creus que hauria de tenir el nou Pla Director de
Cooperació?

•

Estàs assabentat/da de les activitats i projectes que es duen a terme des del
Departament de Cooperació?
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•

Creus que l’Ajuntament necessita millorar la seva comunicació vers les entitats del
tercer sector? De quina manera?

•

Comentaris i peticions.
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Annex 3. Bibliografia.
Pla Director de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya (2019-22)
Web Objectius Desenvolupament Sostenible Nacions Unides (castellà).
Llei 26/2001, de 31 de, desembre, de cooperació al desenvolupament
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Divulgació de l’Agenda 2030. Objectius de desenvolupament sostenible a Vilafranca
III Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Vilafranca del Penedès, 2019-2023
Pla Local LGTBI de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 2018
Pla d’acció per l’Energia Sostenible i el Clima de Vilafranca del Penedès
Pla de Projecció Exterior de Vilafranca Del Penedès 2014 – 2017
Pla Estratègic Penedès 2015
Web Segell Biosphere
Web VinyesxCalor
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