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1. INTRODUCCIÓ.
A la Declaració d’Objectius de l’Agenda 21 Local de Girona es manifesta que la
situació actual en les relacions de països desenvolupats i països empobrits tendeix a
ser literalment insostenible. Un elemental sentit de la sostenibilitat mundial demana,
doncs, que la cooperació solidària continuï i millori, però sobretot, que sigui superada
per un reequilibri general que només pot ser adoptat per grans decisions d'ordre
internacional, decisions de signe polític en primer lloc, però també comercial, laboral i
cultural. Els ciutadans que volem viure sosteniblement no podem deixar de cooperar
solidàriament mentre no s'arribi a un equilibri mundial just, però no podem deixar de dir
que la nostra acció cooperativa és greument insuficient per a la doble finalitat de la
justícia i de la sostenibilitat mundial. L'eliminació de la pobresa, de l'analfabetisme, de
les malalties i les epidèmies, de la gana i de la misèria de tants països és
principalment una exigència de la dignitat humana, reclamada per totes les
declaracions de drets humans, però també és, des del punt de vista de la sostenibilitat,
una exigència de l'únic desenvolupament acceptable i viable del conjunt del planeta.
És important que tots els ciutadans i ciutadanes, que cada dia participen més en
objectius solidaris, assumeixin, conjuntament amb aquells que vénen des de països
empobrits a conviure amb nosaltres, la necessitat d'aquests objectius de reequilibri just
de tots els països.
En aquest sentit, la Declaració d’Objectius per a l’Agenda 21 Local de Girona recull els
següents elements clau per a l’objectiu 14, Cooperació solidària internacional:
•

Mantenir una activitat creixent de difusió dels valors solidaris amb orientació
expressa cap a l'exigència de canvis estructurals en la relació actualment injusta
entre països. Garantir que les actuacions realitzades a la ciutat no vagin en
detriment de les necessitats ambientals, econòmiques, culturals i socials dels
països més pobres.

•

Aconseguir un grau d'integració digne per als immigrants amb l'elaboració de
programes respectuosos amb els principis de la convivència intercultural.
Garantir les partides pressupostàries per a cooperació solidària, amb especial
atenció als agermanaments solidaris.
Facilitar la coordinació amb i entre les ONG solidàries i animar el voluntariat, amb
especial atenció a fomentar programes sòlids i sostenibles en els països
empobrits.
Potenciar programes d'intercanvi cooperatiu

•
•
•

En el procés d’elaboració de l’Agenda 21 Local de Girona, tal i com es detallen en la
Declaració d’Objectius de l’Agenda 21 Local de Girona, l’Ajuntament de Girona es
responsabilitza de preparar i recollir la documentació necessària per tal que es conegui
la situació actual del municipi respecte a la sostenibilitat dels objectius esmentats.
L’Ajuntament, recollint la proposta del Consell Municipal de Sostenibiltat en sessió de
febrer de 2002, ha decidit presentar a l’avaluació d’experts tècnics externs a
l’Ajuntament el conjunt de dades en relació a la Cooperació solidària internacional que
estan a disposició de l’Ajuntament de Girona.

A21Gi-coop(14).doc (04/02/2004)
Ajuntament de Girona. Agenda 21 Local. Obj. 14. Cooperació solidària internacional

2

El document que es presenta a continuació s’inscriu en aquest procés, i és el resultat
del recull de dades realitzada des de la secretaria tècnica de l’Agenda 21 Local en
base a la informació de què disposa l’Ajuntament de Girona. Aquest recull no s’ha
centrat no només en el programa de cooperació solidària internacional, sinó que també
s’ha volgut fer esment previ a les relacions de cooperació i intercanvi d’experiències
que l’Ajuntament manté amb altres ciutats i entitats, especialment dins del marc de la
Unió Europea, tot i que aquest aspecte no està inclòs específicament dins els
elements clau i criteris expressats en la Declaració d’Objectius de l’Agenda 21.
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2. RELACIONS EXTERNES DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA
Abans de detallar la informació que disposa l’Ajuntament de Girona sobre els plans i
programes de Cooperació solidària internacional, s’ha cregut convenient presentar un
visió global del conjunt de relacions d’agermanament que ha establert l’Ajuntament de
Girona, i dels programes i projectes europeus en que participa.

2.1. Relacions d’agermanament
L’Ajuntament de Girona té establertes relacions d’agermanament amb les ciutats
Reggio Emilia (Itàlia), Albi (França), Bluefields (Nicaràgua), Farsia (Sahara) i ha signat
un protocol d’intencions amb Nueva Gerona (Cuba).
El primer agermanament que va realitzar la ciutat de Girona va ser amb Reggio Emilia
el 16 de setembre de 1982, i es basava en la voluntat d'ambdues ciutats d'establir i
consolidar el coneixement mutu, la cooperació i l'intercanvi d'experiències com a
ciutats de progrés, d'educació i de cultura.
El 9 de juny de 1985 es va signar l’agermanament amb la ciutat d’Albi. En aquest cas
la motivació de l’agermanament fou la proximitat de les dues ciutats, la riquesa del seu
patrimoni històric i natural i la seva voluntat de cooperació en el marc institucional,
social i cultural.
L’agermanament amb Bluefields es va signar el 9 de desembre de 1987, amb la
participació de l’entitat Girona Solidària i amb la voluntat d’establir vinculacions
d’amistat i cooperació entre els dos municipis, mitjançant la recerca permanent de
formes mútues de col·laboració i cooperació cultural, social i tècniques. A l’apartat 3.2
d’aquesta memòria es donen més detalls dels projectes de col·laboració amb
Bluefields, Farsia i Nueva Gerona.
Les vinculacions d'agermanament amb la daira de Farsia s’estableixen el 28 de març
de 1997, després de dos anys de celebració a Girona de colònies per a nens i nenes
saharauís organitzades per part de la delegació gironina de l'Associació Catalana
d'Amics del Poble Saharauí ACAPS. La motivació és el manteniment de lligams
d'amistat i solidaritat per tal d’ avançar en el camí de la pau, la llibertat i el progrés
mitjançant la col·laboració i la cooperació en el desenvolupament material, cultural i
social de les dues comunitats.
El novembre del 2001 una delegació institucional, formada per representants de
l’Ajuntament de Girona i de la Diputació, va visitar la Girona de Cuba i va signar un
protocol d’intencions entre les dues ciutats i entre la Diputació i la representació de la
Isla de la Juventud. La primera traducció d’aquests protocols va ser l’enviament d’una
ambulància
A banda de les relacions d’agermanament, la ciutat de Girona participa en diverses
xarxes de ciutats. A la pàgina web (http://www.ajuntament.gi/ajuntament/xarxes.html) o
a la memòria descriptiva de l’objectiu 1. Informació, participació i bones pràctiques
ciutadanes de l’Agenda 21 Local es pot consultar una relació de les xarxes o
organismes en els quals la ciutat de Girona participa.
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2.2. Programes i projectes europeus
Els territoris susceptibles de finançament procedent del pressupost comunitari els
determina, per períodes, un reglament que diferencia entre territoris d’Objectiu 1 (PIB
inferior al 75% de la mitjana comunitària), d’Objectiu 2 (zones amb deficiències
estructurals) i d’Objectiu 3 (tot el territori que no sigui objectiu 1). Per primera vegada,
en l’actual període 2000-2006 de programació dels Fons Estructurals, la ciutat de
Girona té declarats com a territori d’Objectiu 2 només els districtes censals
universitaris, als efectes d’impulsió del Parc Científic i Tecnològic, de manera que la
Universitat de Girona serà destinatària de fons FEDER (Fons Europeus de
Desenvolupament Regional). El fet de no estar en situació d’haver de ser declarada
Objectiu 1 i de no estar, excepte per l’actual període i als efectes mencionats,
declarada tampoc objectiu 2 ha fet que Girona hagués de concórrer en projectes del
Fons Social Europeu (FSE) i buscar participar en projectes pilot, intercanvis
d’experiències i difusió de bones pràctiques i en projectes d’acció-investigació dels
contemplats en les iniciatives comunitàries, programes sectorials o articles particulars
del FEDER.
Amb tot plegat, l’Ajuntament de Girona té un bagatge prou ampli d’experiència en la
participació en programes comunitaris, iniciada l’any 1985 amb la participació en el
Fons Social Europeu /FSE) amb la creació de l’Escola Taller; juntament amb altres
programes socials (Now, Youthstart i els FSE com INTEGRA, PTT i Plans
Ocupacionals) i la participació a Poverty-II (1987-88) i Poverty-III(1989-1994), els
serveis municipals de Joventut i Serveis Socials iniciaven, i consolidaven, l’experiència
municipal en matèria de cooperació europea. A partir d’aquestes experiències, altres
projectes han permès a les diferents àrees municipals participar en la dinàmica
comunitària: Promoció econòmica (PACTE-Cultura sense fronteres /Turisme 19951996); Urbanisme (Fons de cohesió – Ribes del Ter 1996-1998; ReGreen, 2002);
Urbanisme-Oficina del Barri Vell (Urb-al 1999 i següents); Cultura (PROGRESS 19971999, ARIADNA 1997-1998, Tercer Sistema i Ocupació 1998-1999); Medi Ambient
(TERRA-Alba/ter/AVE 1997-1998); Consell Econòmic i Social (Ciutat i Igualtat 19992001) ,...
A l’Ajuntament de Girona existeix el Gabinet d’Estudis Socials i Europeus que facilita
la informació divulgativa i el contactes i vies de contacte que té a l’abast als diferents
serveis interns interessats o implicats en programes comunitaris. El Gabinet s’ha
encarregat de recopilar una relació detallada d’informacions on-line sobre els diferents
programes i projectes europeus on ha participat l’Ajuntament de Girona. Aquesta
relació de projectes es pot consultar de forma íntegra a la següent pàgina web
http://www.ajuntament.gi/ajuntament/rel.html. Es resumeixen a continuació, a tall
d’exemple, només els programes actius més recents:
•

Immigració, Salut i Treball (2003 - 2004)

L'Ajuntament de Girona, a través del DIE - Dispositiu d'Inserció Econòmica,
participa en aquest projecte europeu sobre immigració i prevenció de la salut,
liderat per la CJD Eutin d'Alemanya; la resta de socis del projecte són el
Department of Sociology de l'Open University de Londres (Gran Bretanya),
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l'Istituto Psicoanalítico per le Ricerche Sociali de Roma (Itàlia), i la Mission
Locale de Thiers (França). El projecte analitza si les condicions, les polítiques,
els recursos i les estratègies desenvolupades per cada país entorn de la salut
resulten suficients o no per als col·lectius amb més dificultats d'inserció social i
laboral, en especial per als immigrants; i com es poden modificar aquests
condicionaments per tal que tant els models d'intervenció com l'accés dels
usuaris millorin.
•

EDUC.A.NETWORK (2003 - 2004)

L'Ajuntament de Girona participa com a soci en la realització del Projecte
"Educ.A.Network" de la Iniciativa "R3L - Xarxes europees per a la promoció de
la dimensió local i regional de l'aprenentatge permanent" de la Comissió
Europea liderat per la Provincia d'Emilia Romagna - Centro Servizi Piccole
Medie Industrie, amb la participació com a socis del municipis de la Provincia
Emilia Romagna -el Comune di Reggio Emilia, ciutat agermanada amb Girona,
entre d'altres-, l'Ajuntament de Dijon (França), el Landratsamt Enzkreis
(Alemanya) i el Gcom Teoranta - IE -Comunitat Gaèlica- (Irlanda) , així com
amb la participació de la Regió d'Olomouc (Txèquia). El Projecte
Educ.A.Network és un projecte d'intercanvi d'experiències i d'identificació de
bones pràctiques per a la configuració de regions d'aprenentatge, la definició
d'un model d'identificació de necessitats formatives que tingui especialment en
compte les dels sectors de població més fràgils, i la creació d'un Observatori
Permanent dels sistemes locals d'educació i formació permanents.
•

ACACIA ( 2002 - 2003)

El Projecte ACÀCIA és un projecte europeu d'acció-investigació que té per
objectius detectar les problemàtiques que afecten les persones amb dificultats
per accedir a un lloc de treball així com les característiques del mercat laboral.
Conjuntament amb el Centre d'Estudis del Treball de París i l'organització no
governamental Inde de Lisboa, l'Ajuntament de Girona participa en el projecte a
través del DIE-Dispositiu municipal d'Inserció Econòmica, amb la col·laboració
directa de la Fundació Ramon Noguera i de MIFAS.
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3. EL PROGRAMA MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
Des de l’any 1996 s’ha anat construint l'acció municipal en l'àmbit de solidaritat i
cooperació. A partir de les reivindicacions formulades pels moviments que s'agrupaven
sota la Plataforma del 0'7%, es va aprovar en primer lloc la creació del Consell
Municipal de Cooperació i després el compromís d'anar assolint en tres anys la xifra
del 0'7% del pressupost municipal dedicat a afers de solidaritat i cooperació. La
comptabilitat del 0,7% del pressupost d’ingressos municipals es realitza a partir dels
criteris establerts pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. En aquests
moments hi ha l’acord de superar la xifra del 0,7% i arribar de manera gradual a
dedicar el 1% del pressupost a la solidaritat i cooperació internacional.
En aquest temps el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació s'ha convertit en un
òrgan bàsic de participació ciutadana i sobretot ha representat un espai de coordinació
entre les entitats i el govern de la ciutat a fi de fer possibles iniciatives conjuntes.
L'acció municipal es centra actualment en quatre grans eixos d'actuació:1) El Consell
Municipal de Cooperació (que es tracta en l’apartat 4); 2) La sensibilització ciutadana;
3) Els projectes propis; 4) La convocatòria d’ajuts a projectes de solidaritat i
cooperació.

3.1 Accions de sensibilització ciutadana
L’Ajuntament vol facilitar que els ciutadans i ciutadanes de Girona adoptin el valor de
la solidaritat i de la cultura de la pau com a condició bàsica de la seva ciutadania. Per
això, vol actuar com a catalitzador per generar noves iniciatives ciutadanes. Dins
d’aquest marc, veu la seva missió com la d’ajudar a que els ciutadans adoptin el valor
de la solidaritat com a condició bàsica de la seva ciutadania. Vol dons adreçar-se a
tota la població, privilegiant particularment la població escolar. Els principals objectius
que es marca el programa municipal de solidaritat i cooperació en l’àmbit de
sensibilització ciutadana són:
•

Animar als ciutadans i ciutadanes de Girona a aprofundir més en les arrels dels
desequilibris socials i així motivar-los a desenvolupar sentiments i actituds
solidàries

•

Transmetre maneres de fer adequades per donar criteris coherents a les accions
ciutadanes solidàries

•

Fomentar entre la població escolar de Girona la presa de consciència sobre les
situacions d’injustícia de les quals som directament o indirectament responsables

•

Fomentar els valors que porta implícits la cultura de la pau

Per assolir aquest objectius les línies d’actuació són el Programa TV Girona Quadern
Solidari que després d’una experiència pilot l’any 2003 es preveu que durant l’any
2004 s’emetran programes quinzenals en col·laboració amb la Coordinadora d’ONG
solidàries de les comarques de Girona; un programa de radio sobre les bases del
programa de televisió; Exposicions, xerrades, debats; la campanya d’objecció fiscal;
els Recursos Educatius (veure apartat 4), i la Web municipal sobre solidaritat i
cooperació (http://www.ajuntament.gi/solidaritat/index2.html).
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També es continuarà donant suport i recolzament al CeDRe (Centre De Recursos de
la Coordinadora d’ONGs Solidàries de les comarques gironines; veure capítol 4). El
recolzament al CeDRe va ser aprovat pel Consell i proposat a l’Ajuntament l’any 1998.
El CeDRe ha esdevingut un nexe d’unió entre l’acció municipal i l’acció directa de les
entitats, de manera que permet coordinar millor les accions que es puguin
desenvolupar conjuntament. Es preveu mantenir el recolzament econòmic així com la
cessió de l’espai i infrastructures necessàries pel desenvolupament de les seves
accions.

3.2 Projectes propis
L’Ajuntament vol centrar la seva actuació dins de projectes propis en agermanaments
ja existents o en curs. Així es vol donar prioritat a l’ajuda a Bluefields (Nicaragua),
Farsia (Sàhara Occidental) i Nueva Gerona (Cuba). Convé però que les accions
solidàries resultin en el desenvolupament i enfortiment de vincles a nivell municipal i de
la població. Per tant és privilegiarà la col·laboració entre els ajuntaments i
l’ajuntament i les entitats ciutadanes que promouen els agermanaments, Entrepobles
en el cas de Bluefields i ACAPS Girona en el cas de Farsia.
A més es preveu que durant l’any 2004 es realitzi l’agermanament amb Nueva Gerona,
després de la signatura del protocol d’intencions, i es seguirà mantenint relacions amb
la ciutat palestina de Dura amb la intenció de col·laborar en projectes d’ajuda
humanitària. En concret, els principals objectius que es marca el programa municipal
de solidaritat i cooperació en l’àmbit dels projectes propis són:
•

Definir un plantejament estratègic de l’acció a desenvolupar en relació a les ciutats
agermanades

•

Implicar a altres entitats ciutadanes en accions de solidaritat i cooperació amb les
ciutats agermanades

•

Formalitzar la relació iniciada amb la ciutat de Nueva Gerona (Cuba)

•

Identificar altres
agermanaments

àmbits

d’actuació

i

col·laboració

pròpia,

a

més

dels

En relació amb l’agermanament amb Bluefields (Nicaragua) es preveu signar un nou
conveni pel període 2004–2007 per regular el funcionament de la Comissió
d’agermanament, composta per l’Ajuntament i Girona Solidària, ara integrada en
l’ONG de caire estatal Entrepobles. La comissió proposa i supervisa totes aquelles
activitats vinculades a l’agermanament solidari que la ciutat de Girona manté amb la
ciutat de Bluefields. També elabora un programa anual de funcionament, formula
propostes per l’aplicació dels fons previstos, i vetlla per a la vinculació d’altres agents i
entitats de la ciutat a fi d’estendre el missatge de solidaritat que porta intrínsec
l’agermanament. S’intenterà promoure la vinculació de la Universitat de Girona en
aquesta comissió d’agermanament
Entre els projectes concrets a realitzar a Bluefields hi ha: El projecte d’infrastructura
viària per a l’arranjament urbanístic de la zona central del municipi incloent la
infrastructura d’aigües residuals (iniciat el 2002 a petició de l’alcalde de Bluefields);
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Una unitat didàctica sobre Bluefields (L’amic de Bluefields) per els centres educatius
de la ciutat de Girona; el Projecte dels nens carrer - El comedor de doña Coco que
intenta reduir les situacions de risc d’un col·lectiu de nens i nenes convertint un
menjador popular, situat en el mercat, en un espai de referència; i altres iniciatives com
reforçar i mantenir les relacions bilaterals entre centres educatius de Girona i
Bluefields.
En l’agermanament amb Farsia (Sàhara Occidental) està previst de signar un nou
conveni pel període 2004-2007 per regular el funcionament de la Comissió
d’agermanament, composta per l’Ajuntament i ACAPS-Girona.
Entre els projectes concrets a realitzar a hi ha:
La participació en la XI Caravana Catalana d’Emergència per la Pau al Sàhara
Occidental que permetrà fer arribar a les daires agermanades aquells materials o
recursos acordats en el marc dels diversos agermanaments; les Colònies per a nens i
nenes del Poble Sahrauí, que preveu l’estada de 15 nens i nenes durant els dos
mesos d’estiu, la majoria d’ells de la daira de Farsia; Una unitat didàctica sobre el
Sàhara Occidental (El poble sahrauí) que és a disposició de tots centres educatius de
la ciutat; Es preveu continuar col·laborant amb un projecte educatiu a Farsia després
de la conclusió del projecte de 2003; i continuar formant part de la permanent de la
Coordinadora d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí.
Pel que fa amb les relacions amb Nueva Gerona (Cuba), després que el novembre
del 2001 es signés un protocol d’intencions entre les dues ciutats i entre la Diputació i
la representació de la Isla de la Juventud, la vinguda de l’alcalde de Nueva Gerona a
Girona a principis del 2002, va servir per apropar més les dues ciutats i formalitzar
compromisos més concrets sobre l’àmbit d’actuació i sobre la signatura de
l’agermanament que es preveu es durà a terme aquest any.
Mentrestant s’ha començat la preparació d’un projecte plurianual d’ajuda al
desenvolupament a través del Fons Català d’Ajuda al Desenvolupament i s’espera que
l’alcaldia de Nueva Gerona faci una proposta concreta d’actuació. També es preveu la
realització d’una exposició sobre Nueva Gerona per apropar la realitat de l’illa a la
ciutadania de Girona. Segueix pendent de realització l’establiment d’un col·lectiu de
ciutadans que, de la mateixa manera que en els altres dos agermanaments solidaris,
alentés l’agermanament i aglutinés tots aquells ciutadans interessats en col·laborar
amb la ciutat cubana i amb la Isla de la Juventud.
A més dels projectes esmentats, durant l’any 2000, a partir de la vinguda de l’Alcalde
de Dura, es varen establir relacions amb aquesta ciutat palestina. A través de la
campanya d’Ajut a Palestina promoguda pel Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament es va fer arribar material mèdic i sanitari a aquesta ciutat que com
tantes d’altres pateix les conseqüències del conflicte entre el Poble Palestí i Israel.
L’any 2003 es va rebre una altra visita de l’Alcalde de Dura i es va acordar que durant
el 2004 s’estudiaria donar suport a una proposta d’ajut humanitari mantenint com a
línia directiva el recolzament d’accions que puguin contribuir a la resolució del
conflicte.
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3.3 Ajuts per a projectes de solidaritat i cooperació
Amb la finalitat d’impulsar i potenciar la capacitat d’acció de les ONG solidàries de la
ciutat per a la realització de projectes de cooperació i solidaritat i foment de la cultural
de la pau, l’Ajuntament de Girona realitza anualment una convocatòria d’ajuts.
L’objectiu d’aquesta convocatòria és doble. Per un costat destinar fons de cooperació a
projectes solidaris realitzats per entitats de Girona, utilitzant criteris de transparència,
coherència amb els objectius del Consell i qualitat de les accions per contribuir al
desenvolupament de col·lectius en tercers països, preferentment aquells d’on provenen
els col·lectius immigrats de la ciutat, i a la promoció dels valors solidaris. Per l’altre,
enfortir les entitats local, en particular aquelles constituïdes o en les que participen grups
immigrats. En concret, els principals objectius que es marca el programa municipal de
solidaritat i cooperació en aquest àmbit són
•

Col·laborar en projectes de solidaritat i cooperació i foment de la cultura de la pau
proposats per entitats locals

•

Millorar la informació i el retorn a la ciutat de les accions subvencionades

•

Revisar amb la col·laboració del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació les
bases per a la concessió d’ajuts, per agilitzar el procés, mantenint criteris d’eficàcia
i transparència.

Les bases per a la concessió d’ajuts són establertes per una comissió del Consell
Municipal de Solidaritat i Cooperació. A la convocatòria de l’any 2003 es va rebre un
total de 15 projectes per un valor de 186.692 Euros, dels quals es van seleccionar 8
projectes (amb un valor total de 79.539 €) tot donant prioritat a les sol·licituds segons
la qualitat del projecte i el nivell d'encaix amb els objectius del programa anual del
Consell
Municipal
de
Solidaritat
i
Cooperació.
A
la
pàgina
web
http://www.ajuntament.gi/solidaritat/convaj_projectes.html es pot consultar la relació
dels 8 projectes seleccionats.
A la pàgina web (http://www.ajuntament.gi/solidaritat/convocatoriaajudes.html) es
poden consultar les bases, calendari de sol·licituds, objectius i criteris de la
convocatòria de l’any 2004. La consignació inicialment prevista per a la convocatòria
de 2004 és d’un total de 90.000 d’Euros, corresponents al 35,6% de la partida inicial
de cooperació.
A banda de la convocatòria d’ajuts a entitats, el programa municipal de solidaritat i
cooperació per tal de donar suport a iniciatives ciutadanes, i atès que té com un dels
seus objectius servir de catalitzador per a generar noves iniciatives ciutadanes, inclou
una reserva presupostària específica per a totes aquelles iniciatives que puguin sorgir
més enllà dels eixos d’actuació previstos però que siguin conformes amb els objectius
generals del programa municipals. Els criteris d’atorgament seran desenvolupats per
la mateixa comissió que revisarà les bases per a la convocatòria d’ajuts.
El programa municipal de solidaritat i cooperació reserva a més un 4% del pressupost
per atendre demandes de situacions d’emergència que puguin sorgir durant l’any i que
es proposin des del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.
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4. COMUNICACIÓ, EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN RELACIÓ
A LA COOPERACIÓ SOLIDÀRIA INTERNACIONAL
4. 1 Comunicació, formació i divulgació
Programa de recursos educatius
La Caseta de la Devesa (Centre de Recursos Educatius de la Ciutat de Girona) dins
del marc de Girona, ciutat educadora, i els recursos educatius oferts a la ciutadania, i
particularment als escolars, s’inclouen sis activitats de cooperació solidària: La X Diada
de Cooperació Solidària, L’amic de Bluefields; El poble sahrauí; en Joan, un gironí a
Cuba, Descobrim una nova Girona, i Viatge a través de la diversitat; i unes altres
quatre activitats en relació a la campanya de “Foment de la solidaritat ciutadana”:
Treball de la corresponsabilitat: “Qui fa què”, la XII Jornada del CEM: Els usos
educatius del temps; Quedem.Anem-hi junts!; i les xerrades sobre el foment de la
solidaritat ciutadana.
A la pàgina web de la Caseta de la Devesa (http://www.ajuntament.gi/caseta/) es pot
consultar els objectius i el públic a qui s’adrecen cada una d’aquestes activitats, i a la
taula 1 una evolució del nombre de centres que han fet ús dels recursos educatius
relacionats amb la solidaritat en els darrers anys.
Taula 1. Relació de centres escolars participants a les diferents activitats a través de la Caseta
de la Devesa.
Activitat

1998/99

1999/00

2000/01

2001/02

2002/03

Diada de Cooperació solidària

9

11

11

12

12

L’amic de Bluefields

-

-

1

2

0

El poble Sahrauí

-

-

2

1

0

En Joan, un gironí a Cuba

-

-

-

4

0

Descobrim una nova Girona

-

-

-

0

0

El mes del Drac

-

-

0

0

1

El partenó de la Pau

-

-

-

1

1

Viatge a través de la diversitat

-

-

0

0

1

Font: Caseta de la Devesa. Ajuntament de Girona

Aquest any, la X Diada de Cooperació Solidària tindrà com a tema la immigració a
Catalunya. Creiem que per assegurar la cohesió social i econòmica de la nostra
societat és essencial que afavorim la integració de les persones nouvingudes i per això
volem promoure a través d’aquest recurs educatiu una reflexió sobre el fet de la
migració i en particular donar a conèixer la realitat de la immigració, el perquè i el com,
per així afavorir la convivència i la comprensió mútua.
LA CARPETA
LA CARPETA (http://www.lacarpeta.org/index.php) és un recurs “online” que posa a
l'abast de tots els ensenyants i pedagogs compromesos en una educació per un món
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més just, materials d'actualitat que els siguin útils per a les seves classes i la seva
formació. Els articles i materials seleccionats toquen temes com ara la Solidaritat, la
Cooperació, la Pau i els Drets Humans i -en general- pretenen ajudar a fer camí cap a
l'altre món possible. La Carpeta és responsabilitat del FES (Front d'Ensenyants
Solidaris), un col·lectiu de professores i professors vinculat a la Coordinadora d'ONG
de les comarques gironines i l'Alt Maresme i a l'Agenda Llatinoamericana.
La Carpeta és interactiva, i permet tant l'actualització constant i la participació dels
usuaris registrats que poden proposar articles i materials, recomanar enllaços que
creguin interessants, votar enquestes, i comunicar-se a través de missatges privats
amb els altres usuaris registrats, com la visita anònima i que hom llegeixi i imprimeixi
tots els materials que hi ha exposats sense registre previ.
La Carpeta tenia a gener de 2004, un total de 17 temes oberts i 85 usuaris registrats, i
va rebre durant tot l’any 2003 prop de 27.000 consultes. Els diferents materials que
ofereix han estat descarregats per entre 50 i 300 usuaris diferents.
El CeDRe
La Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme,
recollint les inquietuds d’entitats que en formen part, promou el CeDRe (Centre De
Recursos per a la Pau i la Solidaritat), en conveni amb l’Ajuntament de Girona, amb la
finalitat d’oferir un espai que permeti a col·lectius i individus poder participar de la
dinàmica solidària amb mé sinformació, arguments i contactes.
El CeDRE actua com a servei de préstec de material (Exposicions, Jocs, Maletes
pedagògiques, Vídeos, CD-Roms, Diapositives, Llibres, Dossiers pedagògics, Dossiers
i revistes, Guies didàctiques, Opuscles) que fan referència a temàtiques com:
cooperació internacional i desenvolupament, pacifisme, quart món, voluntariat, ...
També actua de servei d’hemeroteca, d’informació i documentació.
Altres activitats del CeDRe són la innovació i disseny de noves activitats i recursos,
l’assessorament personalitzat i monitoratge d’activitats per a col·lectius i també actua
com a secretaria de la Coordinadora d’ONG Solidàries.
A la pàgina web
http://www.solidaries.org/cedre.htm podeu trobar més informació sobre els recursos
que ofereix el CeDRe, sobre els seus objectius i sobre com contactar-hi.

4.2. Participació ciutadana en l’àmbit de la cooperació solidària
internacional
El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de Girona
El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de Girona (CMSC) és un òrgan de
participació ciutadana que té com a objectiu principal facilitar, promoure i donar suport
a les actuacions i els projectes relacionats directament o indirectament amb la
solidaritat i la cooperació internacional, així com estendre aquests valors entre els
ciutadans i ciutadanes de Girona. Es un espai de concertació entre l’Ajuntament i les
entitats i grups especialitzats en temes de cooperació i solidaritat. En especial vetllarà
per la transparència i la qualitat de les actuacions que en aquesta matèria es facin a
Girona. És així una eina clau per aconseguir els objectius del programa
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Les funcions del Consell són consultives, d’informe, estudi i proposta, i estan
orientades a:
•

Establir els criteris i les prioritats que han de regir els plans d’actuació que en
matèria de solidaritat i cooperació internacional realitzi l’Ajuntament de Girona.

•

Analitzar i establir les condicions, els tràmits administratius, les convocatòries
públiques i les adjudicacions de fons de cooperació, per tal de garantir-ne la
transparència i la qualitat.

•

Avaluar aquelles iniciatives i projectes en matèria de solidaritat i cooperació
internacional que necessitin el suport institucional per al seu desenvolupament.

•

Proposar i impulsar iniciatives i campanyes d’informació i de sensibilització de la
població que es considerin prioritàries en matèria de solidaritat i cooperació
internacional.

•

Coordinar accions de caire ciutadà en col·laboració amb altres institucions, entitats
i/o col·lectius a fi d’optimitzar els recursos humans, pressupostaris i materials i
assolir el màxim ressò.

•

Servir de plataforma que impulsi el debat sobre el desenvolupament dels drets
humans i la solidaritat.

•

Col·laborar amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en l’aplicació
de recursos per a projectes i comptar amb el seu assessorament en l’avaluació i el
seguiment de determinades iniciatives.

El Consell té la voluntat de convertir-se en un fòrum que condueixi a una posició
unitària entre les entitats representades en el Consell i l’acció municipal i que permeti
l’adhesió d’altres entitats i institucions.
El Consell Municipal de Cooperació consta de quinze membres que representen els
diferents grups polítics que conformen el consistori municipal i el teixit associatiu de la
ciutat, amb sis membres procedents de la Coordinadora d’ONGs Solidàries de les
Comarques Gironines.
El Consell te acostuma a realitzar quatre sessions plenàries repartides al llarg de l’any,
encara que es reuneix de forma extraordinària sempre que sigui necessari. Així mateix
el Consell preveu realitzar algunes sessions obertes, a fi de donar a conèixer en altres
àmbits, l’acció del Consell, per exemple en centres educatius, centres cívics, la seu
d’associacions, etc. En alguna d’aquestes sessions obertes es previst convidar experts
que aportin línies de reflexió sobre temes de treball del Consell.
A la pàgina web http://www.ajuntament.gi/solidaritat/consellmunicipal.html es pot
obtenir més informació sobre la composició, objectius i activitats del Consell.
La Coordinadora d’ONG Solidàries
La Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme és una
plataforma unitària de coordinació de bon apart del moviment associatiu solidari que
actua en l’àmbit de Girona. L’existència i funcionament de la Coordinadora ha permès
que tant les associacions i col·lectius com els ciutadans disposin d’un espai
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d’informació (especialment després de la creació del CeDRe), d’una plataforma de
treball en comú on intercanviar experiències i on s’engeguen projectes compartits, i un
espai de reflexió conjunt per aprofundir conceptes i revisar metodologies i criteris
d’actuació.
A la pàgina web http://solidaries.org/ es poden consultar els objectius i àmbits de
treball de la Coordinadora, i els diferents documents i projectes que han sorgit de les
jornades i activitats que ha anat organitzant. També, a l’adreça
http://www.solidaries.org/llistes.htm es pot consultar la llista del gairebé centenar
d’entitats i col·lectius que formen la coordinadora.
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