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1. DADES GENERALS DEL PROGRAMA 
 

1.1 Descripció de les prioritats marcades durant el 2019 
 

Tot i que el canvi de legislatura a la meitat de l’any va suposar un canvi de referent polític, 
podem dir que no hi ha hagut modificacions significatives durant el 2019 quant a directrius 
polítiques ni pel què fa a la tipologia d’activitats i continguts . Per tant, les línies de treball 
han continuat pivotant entorn a tres eixos principals: 
 

1 La capacitat de crear un estat d’opinió al municipi que potenciï un anàlisi de les 
relacions internacionals. En aquest sentit és fonamental  afavorir  la comprensió de 
les causes de les desigualtats i oferir,, a través del Pla de sensibilització, alternatives 
aplicables a la vida quotidiana. 

 
3 El suport a accions als països empobrits que reforcin relacions horitzontals i que 

permetin un intercanvi enriquidor per ambdues parts, trencant els estereotips que 
només associen pobresa a altres realitat i no posen en valor el bagatge cultural i 

humà que poden aportar a la nostra societat. 
 
4 Acompanyar i donar suport a iniciatives de la societat civil vinculades a l’àmbit de la 

Cooperació Internacional. 

 
 
Aquest enfoc de la Cooperació a nivell local continua treballant per a prevenir un concepte 
de la Cooperació encara massa  vinculat al paternalisme. Tot i que des del sector, ja fa anys 
que es dibuixa un model transformador i d’apoderament de les societats dels diferents 

països,  la percepció ciutadana encara té una visió lligada a transferir recursos més que no 
pas a créixer plegats com a ciutadania global. Per aquest motiu, les activitats formatives i 
de sensibilització continuen sent l’eix central de les polítiques locals de Cooperació. Posant 
especial èmfasi en les estratègies comunicatives, l’augment de presència a xarxes i la 

difusió dels conceptes clau del model municipal de Cooperació. Destacaríem les següents 
idees clau: 
 

 Superar la dicotomia nord-sud: formem part d’un món global amb reptes col·lectius 

 Treballar per la Cooperació és treballar per la justícia tant a la nostra pròpia societat 
com en sentit global 

 Analitzar les causes de les desigualtats internacionals promou la comprensió de 

fenòmens locals: deslocalització i precarietat laboral, processos migratoris no 
desitjats, canvi climàtic... 

 Ampliar el concepte de Pau, segons les aportacions de J. Galtung, permet superar la 

idea d’absència de guerra i analitzar el clima de pau a la nostra pròpia realitat: accés 
als serveis, tipus de relacions... Aquest aspecte ens permet incidir especialment en 
l’educació en valors i enfortir la pau com a actitud vital 
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Les finalitats del Programa, bàsicament centrades en sensibilització ciutadana, marquen la 
metodologia emprada en les activitats dissenyades.  Incidir en actituds i hàbits requereix un 
enfoc essencialment socioafectiu, aportant activitats vivencials i testimonis, així com 

potenciar les aliances amb altres departaments i institucions que treballen directament amb 
col·lectius o realitzen activitats educatives i culturals. D’aquí, la priorització de metodologia 
transversal sempre que és possible. Aquest aspecte aporta resultats en general molt 
positius, però també requereix un esforç tècnic, ja que es necessita molt espai per a les 

coordinacions. 
 
Cal destacar que un aspecte molt important per a visibilitzar el compromís del municipi amb 
la Cultura de la Pau, és poder comptar amb un equipament de referència en educació en 

valors i drets humans: al Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera. Aquest espai permet 
crear sinèrgies entre diferents entitats i comptar amb un equip de treball especial itzat en la 
dinamització d’activitats de Cultura de pau. 
 
Quant a les principals debilitats que hem comptat durant el 2019, cal tenir en compte: 
 

 El canvi de dinamitzador a la Casa Flors Sirera dues vegades durant l’any (al març i 
després a l’agost), ha suposat estar tres mesos sense personal. Això ha significat  

una sobrecàrrega molt important per al personal municipal (tant per a l’auxiliar 
d’equipament com per a la coordinadora del Programa de Cooperació). Tot i que em 
aquestes ocasions ha estat per motius personals de les persones que ocupaven el 
lloc de dinamitzador, el fet que es tracti d’un lloc de treball no municipal, dificulta 

l’estabilitat de personal i això condiciona molt directament el tipus de seguiment a 
realitzar des de l’ajuntament.  
 

 La disminució dràstica de la partida destinada a subvencions de concurrència pública 

per a donar suport a projectes de Cooperació, fa que l’esforç que han de fer les 
entitats per a presentar la documentació i adaptar-se als ritmes de les convocatòries 
no sigui equilibrat amb la quantitat econòmica, més aviat simbòlica.  
 

Com cada any, els eixos de la planificació han tingut  en compte els criteris definits en 
quatre espais de treball: 

 Les directrius de la cap tècnica i el referent polític 
 Els acords amb Diputació (Direcció de Relacions Internacionals) pel què fa a les fites 

i dinàmiques del Pla d’Educació per al desenvolupament 
 El diàleg amb el teixit associatiu. D’una banda, la coordinació amb el CM de 

Solidaritat . Tot i que, actualment el Consell no té el paper promotor que ha tingut 

en altres etapes, és un referent d’experiència i compromís amb l’àmbit de la 
Cooperació. D’altra banda, també es té cura d’establir espais de treball conjunt amb 
actors que han sorgit al territori i que poden tenir objectius comuns amb el Programa 
de cooperació (destaquem durant el 2019, l’ àmbit de l’economia social i les 

institucions de suport a persones refugiades) 
 Les conclusions de la memòria 2018. 
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1.2  Equip de treball 
 
A nivell d’equip de treball, si bé no s’ha modificat el plantejament dels recursos humans 

adscrits al Programa de Cooperació, directament o a través de contractació externa, si que 
ha estat molt determinant els canvis de dinamitzador durant el 2019. 
 
Al novembre de 2017 hi va haver un canvi en la dinamització i es va incorporar una nova 

dinamitzadora que va deixar la feina al març de 2019, ja que s’incorporava a la vida política 
de la ciutat i va valorar que no era adequat compatibilitzar les dues funcions. Això va 
suposar una nova incorporació al mes d’abril. Finalment aquest dinamitzador, per motius 
personals, va retornar al seu país d’origen i va deixar el càrrec a l’agost de 2019. Donat el 
període d’estiu i la importància de fer una adequada selecció de personal, no es va poder 

concretar una nova incorporació a la dinamització fins a finals d’octubre de 2019. Tot i que 
els motius dels canvis són molt respectables i val a dir que els dinamitzadors van funcionar 
molt bé durant el temps que van treballar a la Casa Flors Sirera, també cal tenir en compte 
el desgast que aquests temes han suposat a nivell de personal municipal, ja que, en 

definitiva, s’ha funcionat amb una jornada completa menys durant tres mesos, sense alterar 
l’obertura de l’equipament i la major part del pla de treball. 
 
Cal dir que la selecció de personal compartida amb Apip-Acam (licitació per a la 

dinamització de la Casa Flors Sirera), ha funcionat molt bé i amb bona entesa pel què fa a 
definir el perfil i el sistema de selecció. Finalment, la persona que es va incorporar a final 
d’any, ha comptat amb molt bona predisposició i perfil i s’està recuperant un bon ritme de 
treball. Tot i així, cada vegada que hi ha canvis a la Casa, cal un acompanyament molt 

directe des de l’equip municipal. 
 
Com ja hem recollit en memòries anteriors, continua sent important plantejar el lloc de 
treball de dinamitzador com a personal municipal. Aquest aspecte enfortiria la visibilitat de 
la Casa com a equipament municipal. D’altra banda, contribuiria a crear estabilitat laboral 

en la dinamització i es reconeixeria la tasca que fa la coordinadora de Programa quant a 
supervisió dels plans de treball, continguts i cohesió d’equip. 
 
Durant el 2019, hem acollit un alumne de pràctiques d ‘Educació Social de la UAB. Creiem 

que és important donar suport a la formació de perfils que vegin el camp de l’educació en 
valors i la cultura de la pau, atractiu per a incloure en la seva professió. Hi ha hagut molt 
bona estesa tant amb l’alumne com amb la tutora de la Universitat, intercanviant aspectes 
metodològics interessants en la intervenció social. L’alumne ha realitzat una primera part 

més d’observació i ha acabat participant més directament en activitats no formals 
d’educació en valors. 
 

Responsables 
polítics 

Gener-Juny: Àngels Santolaria Morros  
Juliol-Desembre: Jamaa Mbarki 
 

Equip tècnic 
municipal 

. Rosa de Paz Sanjuan:   Coordinadora del Programa de Cooperació 
(Ubicació: Edifici Infants) 
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rdepaz@ajmanresa.cat 
 

. Núria Gómez : auxiliar d’equipament de la Casa Flors Sirera, a temps 
parcial.  
ngomez@ajmanresa.cat 

 
. Montse Perramon – administrativa. No està directament adscrita al 
Programa de Cooperació, però té un paper molt important especialment 
en la gestió de compres i contractes menors, així com en la tramitació 

de les subvencions de concurrència pública. 
 

Personal 

adscrit al 
programa 
mitjançant 
contractació 

externa 

Dinamització de la Casa Flors Sirera 

Contractació: Apip-Acam 
Gener-març: Roser Alegre 
Abril-Agost: Panxo Bohorquez 
28 octubre-Desembre: Benat Marré 

casaflorsirera@altecom.cat 
 

Educadors de 

Cultura de Pau 
 

Tallers d’educació en valors a centres educatius i a col·lectius 

d’educació no formal. 
Contractació: Assoc Josep Ma. Cunill pel comerç just 
Durant el curs escolar. 
Disseny i realització d’activitats adaptades a diferents edats i col·lectius 

Gener- Juny i Octubre-desembre: Alba Sanfeliu (15h) 
Novembre-Desembre: Oriol Barri (15h) 

Personal de 
pràctiques 
 

 
José Manuel Avila, estudiant d’Educació Social. D’octubre de 2018-Maig 
2019 
Tot i que és un esforç destinar temps al seguiment de personal de 
pràctiques, valorem necessària aquesta col·laboració amb els i les 

estudiants. L’alumne ha realitzat activitats d’observació i anàlisi de 
temàtiques de sensibilització i ha dissenyat una activitat educativa 
relativa a comerç just. La ha pogut portar a terme en col·laboració amb 
la Ludoteca Ludugurus. 

 
Malgrat els canvis de personal durant l’any, volem posar en valor la bona sintonia d’equip i 
l’encaix entre els diferents perfils professionals. Cal tenir en compte que el conjunt de 

personal, també el que no està contractat directament per l’Ajuntament, representa als 
actes públics i als tallers que realitzem a l’ens local. Per tant, és molt important que hi hagi 
un bon seguiment institucional, però també una bona qualitat dels continguts i 
metodologies, cosa que fa necessari intentant estabilitzar el personal. Es fan molts esforços 

en formació i en trobar els perfils adequats i caldria prevenir una rotació excessiva.  
 
També cal posar en valor que tot l’equip acaba flexibilitzant molts els horaris per poder 
treballar adequadament amb un teixit social especialment basat en voluntariat. D’altra 

banda, la franja horària adequada per a realitzar activitats de sensibilització i poder arribar 
al públic diana, és fora de l’horari habitual. Un altre aspecte a destacar és que continua sent 

mailto:rdepaz@ajmanresa.cat
mailto:ngomez@ajmanresa.cat
mailto:casaflorsirera@altecom.cat
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molt important el paper de l’auxiliar d’equipament. Tot i que només està a temps parcial, és 
una peça essencial tant per al funcionament de l’equipament, més tenint en compte que hi 
ha una part gran de jardí i el manteniment no es pot assumir des de Jardineria, com per 

poder realitzar activitats descentralitzades (muntatges d’exposicions,  infraestructures de 
fires i activitats al carrer... ) 
 
Cal tenir en compte que en relació a les activitats del Pla d’EpD, al tractar-se de temàtiques 

tan compexes, plurals i amb diferents enfocs, es compta amb especialistes en funció del 
tema concret a desenvolupar i  el tipus de públic. Es tracta doncs de contractes 
d’especialistes de forma puntual.  
 

Distribució de les principals funcions de l’equip. 
Les funcions no s’han modificat en relació als darrers anys.. 

Personal Síntesi de funcions en aquesta actuació 

Coordinadora del Programa 
de Cooperació 

Seguiment general del Pla d’Educació per al 
desenvolupament (des del disseny a la implementació i a la 

valoració) 
Seguiment del personal adscrit al programa: supervisió, 
coordinació, distribució de tasques i cohesió d’equip 
Coordinacions transversals per a implicar diferents regidories 
municipals 

Primers contactes amb els actors del territori i definició 
d’acords 
Disseny d’estratègies per a col·lectius específics 
Assessorament i propostes formatives per a les entitats del 

sector 
Dinamització del Consell Municipal de Solidaritat i de la 
Comissió Permanent 
Vinculació d’accions de sensibilització als projectes del Sud 

on hi ha implicades ONGD de Manresa 
Seguiment econòmic i de pressupostos 
Valoració i seguiment de les subvencions de Cooperació 
Seguiment de les línies de comunicació: elaboració notes i 

materials de premsa, seguiment de la pàgina solidària, 
supervisió de les xarxes socials... 
Actualització de la web municipal 
Preparació de licitacions i convenis 
Seguiment del servei de Vending municipal com  a exemple 

de compra pública ètica 
Referent tècnic a xarxes supralocals: 
Diputació,  Fons Català de Cooperació, Xarxa Cafè Ciutat 
Elaboració documents estratègics del Programa  

 

 
Dinamitzadora de Flors 

Sirera 

 
Atenció al públic i assessorament a la Casa Flors Sirera 

Seguiment del Centre de Recursos 
Dinamització de voluntariat de la Casa Flors Sirera 
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Dinamització de la Comissió de Sensibilització  

Coordinació de les  campanyes de consum conscient 
Concreció de les programacions mensuals 
Promoció de la Casa Flors Sirera a la ciutat 
Recerca de recursos didàctics per a les diferents activitats 

Seguiment de les intervencions a l’àmbit educatiu 
Concreció del programa Justícia Global. Mirades des de 
Manresa 
Calendari d’usos de Flors Sirera 
Actualització del blog de Flors Sirera i de les xarxes socials 

Coordinació pàgina solidària 
 

 
Auxiliar d’equipaments 

Suport en la cessió d’espais i seguiment d’usos de les entitats 
Manteniment general i jardineria de la casa Flors Sirera 
Seguiment de muntatge i desmuntatge d’exposicions 
Preparació espais per a la realització d’activitats 

Inventari de materials i reposició de materials fungibles 
Sol·licitud de pressupostos relacionats amb la seva tasca 
 

 
 
 
Suport administratiu 

 

 
Suport imprescindible en la gestió de compres i contractes 
menors 
Suport molt important pel què fa a tramitació i justificació de 

projectes de Cooperació 

 
 

 

1.3  Equipament adscrit al Programa de Cooperació: Casa 
per la Solidaritat i la Pau, Flors Sirera 
 

 
A més del serveis que es donen des de la Casa per la Solidaritat i la Pau, Flors Sirera, és 
molt important comptar amb un equipament que és referencial en temes de drets humans. 

Aquest aspecte facilita molt ubicar el Pla d’EpD en un espai físic o es poden adreçar les 
persones interessades en l’àmbit. D’altra banda, permet cobrir un buit a la ciutat en relació 
a punt de trobada d’associacions que pugui funcionar amb autonomia i força adaptat a les 
necessitats de diferents col·lectius. 
 

En la línia dels darrers anys, les demandes més freqüents pel què fa a tipologia d’entitats 
continuen sent molt majoritàriament de l’àmbit de la nova ciutadania. Les característiques 
específiques de la seva situació, reforcen la necessitat de trobada i d’ intercanvi entre 
persones que han viscut processos similars i que poden compartir elements identitaris. En 

aquest sentit, la convivència conjunta a l’equipament facilita el coneixement mutu i crea un 
vincle amb l’equip de Cooperació que permet incorporar elements enriquidors en la mateixa 
programació de sensibilització. Un altra àmbit que està despuntat quant a usos de la Casa 
és el relacionat amb l’economia social i solidària. 
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L’equip de la Casa Flors Sirera fa un seguiment setmanal de les entitats per tal de facilitar la 
coresponsabilitat en els usos i manteniment dels espais. Valorem que aquesta dinàmica és 

molt interessant per a facilitar l’apoderament de les entitats i treballar el sentit de 
l’equipament com a bé col·lectiu que cal valorar i col·laborar a mantenir. Ja hi ha hagut 
experiències positives de matinal de treball per a realitzar algunes millores (pintura, 
endreça...). Valorem molt important crear aquests espais de convivència entre entitats. 

Amb les entitat que utilitzen més freqüentment l’espai, també s’han realitzat reunions de 
convivència per a tractar temes comuns i a vegades formatius (coneixement de temes 
bàsics de gestió d’entitats, temes de participació ciutadana, temes convivencials com la 
selecció de residus...) 

 
Fitxa bàsica de l’equipament 

Objectius 

La Casa per la Pau i la Solidaritat Flors Sirera és  l’equipament de 

referència de la ciutat en matèria de Cooperació i Cultura de Pau. 
 S'encarrega de promoure la cultura de pau, la solidaritat i la 
cooperació; oferir recursos per a l'educació en valors; crear xarxes 
ciutadanes que sumin l'experiència de diferents sectors a través de la 

reflexió i intercanvi d'experiències . 
 
Té dos finalitat fonamentals: 1)  assessorar i oferir activitats formatives 
i 2) potenciar i facilitar la tasca de les ONGD i teixit associatiu en 

general 
 
Hi ha hagut un augment progressiu de demanda de l’àmbit de la nova 
ciutadania i l’economia social. 

 
La Casa acull de forma estable entitats que ofereix serveis significatius 
a la ciutat: 
Bages per tothom: assessoria en temes d’estrangeria 
  

Serveis  

o Punt d'informació i dinamització Flors Sirera: 

 Facilitar informació relativa a iniciatives de 
solidaritat i cooperació, tant a nivell local com 
d'àmbit català 

 Assessorar i treballar conjuntament amb entitats i 

persones interessades en realitzar activitats 
relatives a les temàtiques de Cultura de Pau i 
Interculturalitat. 

 

o Programació d'activitats de promoció i sensibilització de la 
solidaritat, cooperació i diversitat: exposicions, xerrades, cursos, 
espectacles... 

 
o Activitats adreçades a les escoles i a l'àmbit de l'educació en el 

lleure. Eixos: Consum conscient, Pau-Drets Humans, Refugi-
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Societat d’acollida 

o Cessió d'espais a entitats, tant per a reunions com per a la 
realització d'activitats obertes a la ciutadania.  
 

Contacte / 
Horari de 
funcionament  

· Casa Flors Sirera. C/Saleses, 10. Telèfon: 93 872 44 96 
casaflorsirera@altecom.cat 

 
Horari d’atenció al públic: matins de dilluns a divendres i tardes de 
dilluns i dimecres. Fora d’aquest horari és necessari concretar hora i 
activitat amb la persona encarregada de la dinamització de la Casa 

Flors Sirera. 
La Casa preveu funcionament en cap de setmana sempre i quan 
l’activitat respongui als objectius de l’equipament i hi hagi una entitat 
responsable dels actes a realitzar. 

 
Síntesi d ‘ usuaris i entitats que han utilitzat l’equipament durant el 2020: 
 

Mitjana aproximada d’usuaris mensuals: 1695 persones al mes 
Entitats diferents durant l’any: 44 associacions (diferent freqüència d’ús) 
 

Resum de la tipologia d’activitat de les entitats (%) 

Activitats vinculades a la cooperació 16,16 

Activitats educatives/idiomes 21,88 

Activitats vinculades a integració d’entitats de nova ciutadania 43,08 

Activitats de salut i cures 18,85* 

Les “Activitats vinculades a la cooperació” inclouen temàtiques de drets humans, no-violència, 
conflicte, cultura de pau, economia social i medi ambient. 
*Part d’aquestes, es consideren d’Economia social i, per tant, també estarien dintre de l’eix de 
consum conscient que coincideix amb objectius amb el sector de la Cooperació. 
 

Nom de l'entitat Tipus d'activitat principal desenvolupada 
Periodicitat d'ús 
d'espais  

1. ADOSEB Activitat vinculada a integració i nova ciutadania Mensual 

2. Ajuntament de 
Manresa Activitats vàries Puntual 

3. Al Salam Activitats vinculada a idiomes Diària 

4. Arbre de Vida Activitats vinculada a idiomes Diària 

5. ASEB Activitat vinculada a integració i nova ciutadania Mensual 

6. Assoc Panafrica Activitat vinculada a integració i nova ciutadania Mensual 

7. Assalam Activitats vinculada a idiomes Diària 

8. Assoc. Cuidemos a 
la Gente Activitat vinculada a salut i cures Mensual 

9. Assoc.  Cultural 
Romanesa Activitat vinculada a integració i nova ciutadania Mensual 

10. Assoc.  Equador Activitat vinculada a integració i nova ciutadania Mensual 

http://www.florssirera.org/web300_154_florsirera3.swf
mailto:casaflorsirera@altecom.cat
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11. Assoc. Gàmbia Activitat vinculada a integració i nova ciutadania Mensual 

12. Assoc.  Ghana Activitat vinculada a integració i nova ciutadania Mensual 

13. Assoc.  Guineans Activitat vinculada a integració i nova ciutadania Mensual 

14. Associ.  Madrasa 
Catalunya Activitat vinculada a integració i nova ciutadania Puntual 

15. Ateneu Cooperatiu 
del Bages Activitats vàries Puntual 

16. Aula Aura Activitat vinculada a salut i cures Puntual 

17. Bages per a tothom 
(Servei jurídic) Activitat vinculada a integració i nova ciutadania 3 vegades per setmana 

18. Bages per a tothom 
(Classes de 

castellà) Activitat vinculada a idiomes Setmanal 

19. Càritas Activitat vinculada a la cooperació Puntual 

20. Casal-OT Activitat vinculada a salut i cures Puntual 

21. Consell Comarcal 
del Bages Activitats vàries Puntual 

22. Creu Roja Activitat vinculada a la cooperació Puntual 

23. Dansa Africana Activitat vinculada a integració i nova ciutadania Mensual 

24. Diappo Activitat vinculada a integració i nova ciutadania Setmanal 

25. Dones Laryam Activitats vinculada a idiomes Setmanal 

26. Espai per l'ànima Activitat vinculada a salut i cures Setmanal 

27. EUStartGees Activitat vinculada a la cooperació Puntual 

28. FEST Activitat vinculada a la cooperació Puntual 

29. Generalitat de 
Catalunya Activitats vàries Puntual 

30. Grup d'autodefensa 
feminista Activitat vinculada a salut i cures Setmanal 

31. Horitzons for Syria Activitat vinculada a la cooperació Puntual 

32. Integració i 
Concòrdia Activitat vinculada a integració i nova ciutadania Setmanal 

33. Kedougou Activitat vinculada a integració i nova ciutadania Puntual 

34. Kolam Activitat vinculada a integració i nova ciutadania Setmanal 

35. Lampo-Fall Activitat vinculada a integració i nova ciutadania Mensual 

36. Lotus Activitat vinculada a salut i cures Puntual 

37. Manresa Flamenca Activitat vinculada a integració i nova ciutadania Setmanal 

38. Papa Alpha Activitat vinculada a la cooperació Mensual 

39. Plataforma per la 
millora de la Salut 
Mental Activitat vinculada a salut i cures Mensual 

40. Arbre de Vida 2 Activitats vinculada a idiomes Diària 

41. Sant Joan de Deu Activitat vinculada a la cooperació Puntual 

42. Supercoop Manresa Activitat vinculada a la cooperació Mensual 

43. Tamba Counda Activitat vinculada a integració i nova ciutadania Mensual 

44. Tivaouane Activitat vinculada a integració i nova ciutadania Mensual 

45. Ulad El Mizna Activitat vinculada a integració i nova ciutadania Puntual 
46. Xarxa de Salut 

Mental Activitat vinculada a salut i cures Puntual 
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1.4  Pressupost 
 
El finançament del programa continua provenint de les mateixes fonts: 
 

 Recursos propis municipals. Cal tenir en compte, que tot i l’acord adoptat per Ple 

i ratificat l’any 2006, fa anys que s’està molt lluny de destinar el 1% simbòlic que 
s’havia fixat seguint la recomanació de NU pel què fa a les campanyes sobre el 
0,7%. Els darrers anys el percentatge municipal es situa entorn al 0,36% 
 

 Subvenció de Diputació (Direcció de Relacions Internacionals. Àrea de la 
Presidència) per realitzar el Pla de sensibilització. Concessió quantitat màxima 
(40.000€) 

 
RESUM PRESSUPOST EXECUTAT 2019 

 Pressupost 2019 

Pressupost municipal  
172.937,15 

Diputació 40.000,00 

Total 212.937,15 

** Caldria afegir un percentatge de despesa indirecta relativa a personal de suport (administratiu i 
jurídic) 
**L’import relatiu a suport a la querella de justícia transnacional des del seu inici, es situa a partides 
de Secretaria 

 

Descripció de les 
partides   

Despesa 
realitzada Descripció 

Recursos humans 
  

Personal 

municipal 60.114,00  

Coordinadora del Programa a temps complet + 
Auxiliar equipament a temps parcial  

Dinamització 39.379,00 
Licitació actual: FUNDACIÓ APIP-ACAM 

Total Infraestructures 
Flors Sirera 

  14.226,76 

Funcionament equipament Flors Sirera: 
Manteniments, neteja, subministraments, telèfon 
i alarma 

Mobiliari 4.000,00 Canvi taules (no es renovaven des de 2003) 

  7.167,08 
Revisions i millores infraestructurals que decideix 
Manteniment 

Pla de Sensibilització   
47.550,31 

 
 

Inclou finançament de Diputació (40.000€) 

Projectes de Cooperació   35.000,00  
A la convocatòria s'han presentat un total 
de 10 projectes. S'han aprovat 9. 

Aportació Fons Català 
Cooperació   5.500,00  

Part de l'aportació s'ha destinat a donar 

continuïtat a  la formació de diferents 
contraparts del Senegal 

Total directa   212.937,15  
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Resum aplicacions 
 

Partida Descripció 
Consig. 
definit. Gastat 

19     2313221200    Cooperació Tercer Món -  Edificis i altres construccions 5.000,00 6.133,79 

19     2313221300    Cooperació Tercer Món -  Maquinària, instal·lacions i utill 5.000,00 1.033,29 

19     2313222100    Cooperació Tercer Món -  Energia elèctrica 3.800,00 3.092,80 

19     2313222101    Cooperació Tercer Món -  Aigua 300,00 193,28 

19     2313222103    Cooperació Tercer Món -  Combustibles i carburants 3.500,00 3.209,49 

19     2313222110    Cooperació Tercer Món -  Productes neteja i acondicionament 160,00 0,00 

19     2313222200    Cooperació Tercer Món -  Serveis Telecomunicacions 1.730,00 543,66 

19     2313222601    Cooperació Tercer Món -  Atencions protocolàries i represen 400,00 40,00 

19     2313222602    Cooperació Tercer Món -  Publicitat i propaganda 4.480,00 6.890,02 

19     2313222606    Cooperació Tercer Món -  Reunions, conferències i cursos 14.925,00 14.402,24 

19     2313222609    Cooperació Tercer Món -  Activitats culturals i esportives 4.000,00 20.077,11 

19     2313222699    Cooperació Tercer Món -  Altres despeses diverses 40.000,00 6.140,94 

19     2313222700    Cooperació Tercer Món -  Neteja i higiene 7.715,00 7.187,53 

19     2313222799    Cooperació Tercer Món -  Altres treballs realitzats per alt 43.649,00 42.660,67 

19     2313223020    Cooperació Tercer Món -  Dietes del personal no directiu 52,00 0,00 

19     2313223120    Cooperació Tercer Món -  Locomoció del personal no directiu 52,00 114,04 

19     2313248900    Cooperació Tercer Món -  Altres transferències 20.000,00 19.729,31 

19     2313248999    Cooperació Tercer Món -  Quotes 5.500,00 5.500,00 

19     2313262300    Cooperació Tercer Món -  Maquinària, instal. i utillatge 50,00 0,00 

19     2313262500    Mobiliari 4.000,00 4.000,00 

19     2313263200    Cooperació Tercer Món -  Edificis i altres construccions 50,00 0,00 

19     2313278900    Cooperació Tercer Mon.-Altres transferències 15.000,00 15.000,00 

    179.363,00 155.948,17 

    * La diferència estre previsió i pressupost executat es deu: ajustament del contracte amb Apip-Acam, menys 
despesa en millores infraestructurals de la Casa Flors Sirera, reducció d’algunes activitats del Pla d’EpD i 
rectificació de partides 226, ja que s’havia augmentat massa la quantitat de majors ingressos 

 
 
 
Condicionants en el desenvolupament de la gestió pressupostària: 
 
Continua sent necessari recuperar progressivament els recursos destinats a projectes de 
Cooperació. Actualment, quasi tot el pressupost del Programa es destina a despeses d’estructura i 
actes vinculats a Cultura de Pau. Tot i que aquests temes són molt importants, el compromís de les 
polítiques locals també inclou facilitar projectes a les contraparts que estan treballant amb els 
col·lectius més vulnerables als països empobrits. 
 
El Consell Municipal de Solidaritat, demana que es revisi el percentatge destinat a Cooperació i per 
donar resposta a la voluntat d’anar recuperant el 0,7%. 
 
 
 
 
Recursos destinats a quotes i  a concurrència pública 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Projectes de Cooperació 

 
110.000€ 

 
108.000€ 

 
75.000€ 

 
35.000€ 

 
35.000€ 

 
35.000€ 

 
35.000€ 

 
35.000€ 

 
35.000€ 

Emergència 

 
10.000€ 

 
5.000€ 

 
13.000€ 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Quota Fons Català 

 
5.000€ 

 
5.000€ 

 
3.500€ 

 
3.500€ 

 
3.500€ 

 
3.500€ 

 
3.500€ 

 
3.500€ 

 
5.500€ 

Sensibilització (propostes entitats) 

 
10.000€ 

 
7.000€ 

 
0€ 

 
0€ 

 
0€ 

 
0€ 

 
0€ 

 
0€ 

 
0€ 

135.000€ 125.000€ 91.000€ 38.500€ 38.500€ 38.500€ 38.500€ 38.500€ 40.500€ 
 
A més cal tenir en compte la disminució de dedicació de personal municipal: reducció de mitja jornada de 
tècnic especialitzat . Només comptabilitzant els recursos destinats a projectes al sud la reducció ha estat del 
69,2%. Les retallades en subvencions de concurrència pública (cooperació + sensibilització) suposen 71,5%. 
 

 

 
2. PROGRAMES I ACCIONS DESENVOLUPADES 

 
2.1 Àmbit de sensibilització 
 

Com ja hem exposat a l’apartat introductori, un dels eixos prioritaris del Programa de Cooperació es 
centra en la sensibilització ciutadana per aconseguir aportar informació contrastada sobre la 
complexa situació internacional i facilitar la comprensió de fenòmens globals que condicionen la vida  
a la ciutat. L’objectiu de fons és aconseguir una actitud de coresponsabilitat i una major cohesió 
social pel què fa a potenciar actituds solidàries i de defensa de la justícia global. 

 

Les accions anuals, per tal de treballar des de la coherència, es plantegen en plans anuals que 
aglutinen diferents alternatives del territori i que compten amb el suport per a la seva 
implementació de la Diputació de Barcelona. Així, les accions es planifiquen en base als criteris dels 
Plans d’Educació per al Desenvolupament (Pla d’EpD) que marca Diputació i que estan harmonitzats 
amb el marc legal sectorial: plans directors de Cooperació al Desenvolupament. 

 

2.1.1 Pla d’Educació per al Desenvolupament 

Nom de l’actuació: Rebel·lat per la pau-2019 

(Es va modificar el títol inicial de Manresa Transforma, ja que coincidia amb el lema d’un dels partits 
polítics que es presentava a les eleccions municipals i donava lloc a confusió, pel què fa a temes de 
difusió dels actes) 

 

El Pla 2019 vol enfortir els components dels darrers plans: obrim la mirada a la realitat internacional 
partint de les inquietuds i situacions de la nostra ciutat. Recollint la seva diversitat, les inquietuds de 
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col.lectius, però també les seves recances, perquè des de l'oportunitat de conèixer directament 
altres persones i projectes, podem transformar percepcions i incidir en actituds i relacions. Un altre 
aspecte fonamental és que el Pla impulsa una mirada crítica, però no vol quedar-se en la creació 
d'opinió, sinó que promou propostes concretes, promou que les persones i grups vegin altres formes 
de "llegir" la realitat, però també altres formes d'actuar. REBEL.LAT PER L A PAU  perquè cada 
ciutadà i ciutadana és una pleça clau en les millores col·lectives:  "sigues el canvi que vols veure al 
món" deia Gandhi. 

 

Aquest enfoc ens permet un treball complementari: 1) activitats obertes a la ciutadania en general, 
2) activitats de petit format a la mida dels col.lectius que volem implicar i 3) relat conjunt de ciutat, 
buscant la coherència en actuacions de ciutat. És un Pla que "mima" els processos, els espais de 
coordinació per a crear ponts entre sectors. Als darrers plans hem "plantat" llavors que recollim 
aquest Pla. Destaquem: Teatre inclusiu,  Mostra d' Economia Social i Comissió de Valors. 

 

 
2.1.1 Actuacions per objectius 

 
Les accions desenvolupades en el marc del Pla, s’han plantejat per a assolir 3 objectius prioritaris.   
Si bé amb  el primer objectiu es planteja arribar a la població en general a través d’una programació 
estable de sensibilització ciutadana; el segon estableix estratègies per arribar a públics diana 
concrets ( treballar en petit grup  permet un  debat i intercanvi més dinàmic i participatiu); i, per 
acabar, el tercer objectiu es destina a reforçar les coordinacions i l’harmonització de polítiques 
locals.   

 

ACCIONS ENCAMINADES A ACONSEGUIR L’OBJECTIU 1:  

 Informar i denunciar les injustícies oferint dades contrastades i despertant interès 
per temes globals. Vinculat a l’ODS 16 

 

.Acció 1:  UNA ALTRA MIRADA PER A UNA ALTRA REALITAT 

Descripció:   

El punt de partida és oferir una programació anual concreta  que visibilitzi el model de Cooperació 
com a eina de cohesió social i de coresponsabilitat entre nord i sud en la transformació de les 
desigualtats. Per tal que aquesta programació estigui dotada de coherència interna, s'articulen les 
activitats entorn a l'eix anual i vetllant per la consonància  tant entre els diferents actes com amb  el 
conjunt d'activitats que conformen el Pla d'EpD 2019. El fil conductor de les diferents temàtiques 
tractades ha estat  UNA ALTRA MIRADA PER A UNA ALTRA REALITA. S’ha cercat un lema ampli amb 
la finalitat que es puguin incloure els interessos de diferents entitats, així hem pogut recollir tant  
propostes interessants de les ONGD del Consell Municipal de Solidaritat (CMS) com  testimonis 
d'entitats de Nova Ciutadania. Les principals activitats d'aquest eix s'han desenvolupat segons les 
previsions, augmentant les propostes inicials per a incloure  idees i motivació de diferents iniciatives.  

La planificació contempla un acte mensual, exceptuant aquells mesos que es volien destacar 
actuacions de les altres accions d'aquest mateix pla. Detallem els principals actes a continuació: 

 UNA MIRADA AL RELAT DELS “ VENCEDORS”. Memorial pels conflictes oblidats. Taula 
rodona "El preu de la llibertat", representants de l'exili ruandès i connexió amb la Victoire 
Ingabire. Gener. Assitència: 67 persones. 
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La temàtica anual es treballa especialment amb l’ONGD manresana Inshuti, ja que és l’entitat de 
referència a la ciutat pel què fa a la situació als Grans Llacs. Tot i que es té un record especial per 
als cooperants assassinats a la zona, entre ells la manresana Flors Sirera, l’objectiu central és no 
oblidar la situació actual respecte a la vulneració dels drets humans. Per aquest motiu, es va 
proposar visibilitzar la lluita d’activistes pels drets humans que han pagat amb la presó o l’exili la 
seva aposta per la democràcia. Un altre tema que es va prioritzar és reivindicar el paper de la dona 
en aquesta important lluita social. 

Quin preu es paga per la llibertat?  Una taula rodona entorn a aquesta pregunta va reunir el 
testimoni de la Marcelline Nyiranduwamungu, ruandesa exiliada a Bèlgica, activista pels drets de les 
dones i de les persones migrades, i les aportacions del Jordi Palou-Loverdos que va  actualitzar la 
informació relativa als processos de justícia universal, en concret la Querella per aclarir els 
assassinats de cooperants de l’estat espanyol a Ruanda.  L’acte va comptar amb la cloenda musical 
a càrrec del grup de Trucs del Cavall Bernat. Joves escoltes amb inquietuds i amb ganes de conèixer 
altres realitats. 

La taula rodona va ajudar  a reflexionar sobre el preu personal i col·lectiu que es pot pagar per 
exercir la llibertat, la llibertat de pensament, de consciència, de reivindicar drets. Un moment 
especialment emotiu va ser la connexió en directe amb l’activista Victoire Ingabire, alliberada de la 
presó finalment després de 8 anys d’empresonament per l’actual règim totalitarista ruandès. En 
aquest procés ha estat important  la pressió internacional i especialment  la seva fortalesa i 
convenciment. La Victoire està retinguda al país, però continua treballant per un canvi social a 
Ruanda. L'acte va incloure també la reflexió sobre el paper internacional en aquests conflictes 
centrats en interessos geoeconòmics i  la conscienciació individual pel què fa a l'ús de noves 
tecnologies (indústria extractiva). 

 

 UNA MIRADA ALS CAMPS DE SOLIDARITAT. Què ens aporten? Què aportem? Tornem 
"canviats"?. A càrrec de les ONGD Setem, Yamuna, Proide i ACP-Programa de protecció 
internacional a Colòmbia. ONGD i testimoni de Colòmbia. Febrer. Assistència: 53 persones 
(suma de les dues xerrades). 

Aquesta activitat va compta amb dos actes interrelacionats, però adreçats a públics diferents. La 
xerrada centrada en Camps de Solidaritat es dirigia bàsicament a un  primer nivell de sensibilització 
destinat a trencar tòpics sobre les accions de Cooperació i els prejudicis que existeixen en relació als 
països del sud. Pel què fa a l'acte centrat en l'acompanyament d'observadors internacionals a 
Colòmbia, requeria ja certa experiència en l'àmbit de la Cooperació.  

La xerrada sobre Camps de Solidaritat va reunir diferents ONGD que ofereixen aquesta possibilitat.  
Els continguts van ser visuals i vivencials a partir del testimoni de persones que ja han participat en 
aquest tipus d'experiències. Pel que fa  a l'activitat sobre observadors internacional, es va poder 
aprofundir sobre les xarxes d'acompanyament internacional a partir de l'experiència de Colòmbia.  
Hi van participar voluntaris/es de l’Associació Catalana per la Pau, IAP Actionpeace i Oscar 
Humberto Melo, defensor dels drets humans colombià. Valorem molt positivament el testimoni de l’ 
Òscar, aportant informació vivencial de la situació dels acords de pau a Colòmbia, la situació dels 
líders i lideresses socials. També va destacar la importància de les xarxes internacionals de 
solidaritat per tal de reduir la impunitat d’alguns governs i oligarquies. 

 

 UNA MIRADA A LES UTOPIES.  "Utopies que no ho són". Exposició i taula rodona a càrrec  
d'Arcadi Oliveres i Begoña Iñarra. Març. Assistència a la taula rodona: 86 persones. 

Es va presentar a Manresa l’exposició "Utopies que no ho són", en motiu dels 50 anys de treball 
de Justícia i Pau Catalunya. Va ser un acte especialment important, ja que a la ciutat hi ha un grup 
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local de Justícia i Pau que compta amb 30 anys de compromís i va ser un dels fundadors del Consell 
Municipal de Solidaritat. L’ exposició repassa la història de la cooperació reforçant la importància d' 
incidir en les causes de les desigualtats i de continuar treballant per la transformació social.  

L'acte inaugural va consistir en una taula rodona a càrrec de l’Arcadi Oliveres i la Begoña Iñarra. El 
contingut es va centrar en temàtiques com la importància dels moviments socials, la justícia 
econòmica, els drets humans i l’ecologia.  Va ser un encert combinar les aportacions de l’Arcadi 
Oliveres que simbolitza els reptes de la Cooperació de les darreres dècades amb el testimoni de la 
Begoña Iñarra que aportava la seva vivència directe des de diferents punts d’Àfrica i Amèrica 
Llatina. Aquests aspectes van interrelacionar la vinculació nord-sud i van evidenciar la importància 
de continuar treballant en xarxes internacionals i valorant l’impuls de la societat civil en les 
transformacions socials. També volem destacar la visibilitat que va donar el testimoni de la Begoña 
pel que fa  al paper de les dones: tenen un rol fonamental en els canvis que s’estan produint tant a 
l’Àfrica com a d’altres continents, lluitant tant per la defensa de la terra com pels  drets fonamentals 
de llibertat de pensament i de participació. Cal no oblidar que aquestes dones fa activisme  en 
societats que els hi són hostils i, tot i així, continuen organitzades i treballant per les millores 
col·lectives. Si bé aquest aspecte es reforça de forma transversal al llarg del Pla d'EpD, va ser 
important també destacar-ho el mes que es commemora el dia internacional de la Dona.  

 

 UNA MIRADA AL DRET A REFUGI. Llums i ombres, pors i oportunitats explicats amb 
il·lustracions. Espai creatiu "Del pinzell a la denúncia " i acte en motiu del Dia Internacional 
de les persones refugiades.  Juny. Assistència: 35 persones a l'Espai Creatiu + 80 persones 
al punt i informatiu i taula rodona del 20 de juny.  

Previ a la commemoració del dia 20 de juny, es va organitzar un Espai Creatiu que permetés 
preparar materials de reflexió des del llenguatge artístic.  Els Espais Creatius són una iniciativa de la 
regidoria de Cultura.  Sorgeixen, precisament, amb l’objectiu de vincular una temàtica transversal o 
efemèride, poder-hi reflexionar i desenvolupar diverses pràctiques artístiques a través d’un petit 
procés creatiu. Aquesta aposta vol contribuir a difondre la cultura com a eina de conscienciació 
i expressió social. A partir de  l’ “Espai Creatiu” del mes de juny, es va visualitzar la potència de 
les arts plàstiques com a una forma de reflexionar sobre el dret al refugi. L’artista plàstica de 
Manresa, Aina Sallés va ser l’encarregada d’acompanyar el procés. L’objectiu va ser crear un espai 
de confiança per a l’expressió “volent aprofundir en el caràcter social, inconscient i expressiu que 
aporta l’art”. No es requeria experiència prèvia en pintura, només ganes de contribuir a reivindicar 
el dret al refugi. El curs, obert a la població en general, es va difondre especialment entre els 
centres que fan primera acollida de persones refugiades. La finalitat va ser crear un espai de 
trobada entre les persones que han viscut directament temes d’exili o migració forçada i persones 
originàries de Manresa amb la finalitat de facilitar  l’escolta mútua i de contribuir a compartir 
experiències enriquidores per a ambdues parts. La mostra de treballs es va inaugurar el mateix dia 
20 de juny, just abans d'iniciar la taula rodona. 

Aquesta mostra artística, instal·lada a la Pça Sant Domènec, era la benvinguda a un punt informatiu 
sobre el dret a refugi. Es va instal·lar una haima informativa amb espai per acollir una taula rodona 
que va comptar amb dues parts :  1) compartir com es fa l’acollida de persones refugiades a 
Manresa, a càrrec de Iolanda Marco, responsable territorial del Programa Empara, de Laia Corral, 
advocada, ambdues representats de la Fundació Apip-Acam; i Ferran Rofín, advocat de la Fundació 
Germà Tomàs Canet. 2) Activisme cultural. Posteriorment  es va comptar amb l’experiència dels 
artistes Marc Sellarès i Mouloud Yeslem, que posen el seu art a favor de les causes socials. Marc 
Sellarès és autor d’ obres que defensen els drets de la dona, els treballadors i la immigració; ha 
cavat un túnel a Tijuana just davant del mur que separa Mèxic i els Estats Units i a l'estiu va 
presentar el seu projecte Mare Mortum per denunciar la tragèdia dels naufragis d’immigrants al 
Mediterrani. Mouloud Yeslem és responsable del projecte Per cada mina una flor, que consisteix en 
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plantar flors al llarg del mur entre el Sàhara i el Marroc. La cloenda de l’acte va ser a càrrec del 
músic afincat a Manresa Oriol Barri, vinculat a Stop Mare Mortum. 

La valoració de l’activitat és molt positiva especialment pel què fa a crear un espai de diàleg 
entre la ciutadania i les persones que viuen més directament els impactes del refugi, 
sigui en primera persona o com a professionals que acompanyen aquests processos. Creiem que és 
imprescindible crear aquests espais de diàleg on es poden desfer malentesos i, sobretot, no quedar-
nos només amb les dades sinó entrar en el dia a dia de persones reals i properes. També va ser 
important poder informar sobre possibilitats concretes de donar suport i defensar el dret al refugi.  

 

 UNA MIRADA SOBRE LA VIOLÈNCIA ESTRUCTURAL. El testimoni d'Hondures. 
Exposició fotogràfica + taula rodona. Octubre. Assistència: 90 persones 

Mares adolescents. Embaràs precoç, abús i des estructuració familiar a Hondures. En 
aquest cas, la iniciativa de l’activitat va venir de la Taula d’Arts Visuals de la Catalunya Central i , 
donat que coincidia de ple amb els objectius del Pla d'EpD,  es va incorporar la proposta. 
L'esmentada associació artística, va promoure que es conegui la tasca de fotografia social del 
manresà Oriol Segon. A partir d’un viatge a Hondures, el va colpir la situació de les noies 
adolescents i va centrar el seu reportatge en aquest tema. Així va sorgir una exposició fotogràfica. 
La Taula va demanar la col·laboració al Pla d’EpD per a dissenyar una taula rodona que abordés 
aquesta temàtica. 

A Manresa hi ha algunes persones provinents d’Hondures que han arribat els darrers anys sota el 
programa de protecció internacional. Donat que, de moment, no es senten preparades per  a 
participar en debats públics, es va optar per  realitzar una connexió amb Hondures i conèixer el 
testimoni d’un metge i educador que acompanya moltes noies en la prevenció i/o seguiment 
d’embarassos. 

Així, a més de l’exposició, es va dissenyar una taula rodona per aprofundir en la temàtica. La taula 
rodona recollia el testimoni d’ Hondures, però també l’opinió d’associacions de dones que van 
aportar la seva experiència sobre la repercussió de les societats patriarcals en la vida de les noies. 
Així, destaquem les aportacions del  metge hondureny Fernando Reyes amb una llarga experiència 
en la lluita pels drets  de les dones al seu país, de les  professionals de l’àmbit de la salut de 
Manresa que treballen amb joves i de les activistes d’Acció Lila.  

 

 UNA MIRADA SOBRE NOSALTRES. Som pacífics? Taller sobre Comunicació No Violenta i 
Prevenció de conflictes . Octubre-Novembre. Assistència: 45 persones.  

El CNV aplicada a la resolució de conflictes en l'àmbit educatiu  i social va ser una activitat 
promoguda per l’Ajuntament de Manresa, Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera i Lotus- 
Associació Aula Aura. L’origen de la proposta, es situa en activitats que ja s’havien portat a terme en 
plans anteriors com les matinal sobre resolució de conflictes i també coincideix amb la petició de 
diversos docents de la ciutat que veuen en la CNV una eina educativa indispensable. El taller es va 
centrar, doncs, amb dos temes clau: CNV i prevenció de conflictes. Per a la seva realització es 
va comptar amb dos experts en la matèria: Marta Ponce, psicopedagoga i mediadora; i de Jordi 
Palou, advocat  especialista en mediació i resolució pacífica de conflictes. El taller va incloure dues 
dimensions: una més personal per a potenciar l’autoconeixement i el reconeixement de les actituds 
que poden prevenir o resoldre una situació conflictiva i una dimensió més comunitària per reforçar 
la importància de les tècniques de mediació a les relacions personals, al treball en equip o al nostre 
posicionament davant crisis col·lectives.  

El curs va tenir un gran èxit d’assistència, un baix percentatge d’abandonament i una molt bona 
valoració (mitjana de 8,5 a l'enquesta d'avaluació), especialment per la metodologia participativa i 
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l’aplicabilitat dels aprenentatges. Aquesta activitat estava oberta al públic general, però també es 
contemplava com a eina formativa per a entitats i docents. De fet van ser els col·lectius amb més 
participació. Un factor de valor afegit, va ser que mestres i membres d'entitats compartissin les 
complementarietats entre les seves tasques.  

 

 UNA MIRADA SOBRE ELS DRETS DELS INFANTS. INFANTS I GUERRA. Exposicions + 
contes per a adults + activitat didàctica per a 3er d'ESO + conferència. Novembre. 
Assistència: 130 persones + 100 alumnes 3er ESO 

En el marc d ela Campanya sobre Drets de la Infància, organitzada per l’Ajuntament en motiu del 
dia internacional dels drets dels Infants, va sorgir la possibilitat de realitzar una col·laboració 
transversal amb Cultura, àmbit de memòria històrica, i Ensenyament. A partir de dues exposicions 
es va treballar els paral·lelismes de l’impacte de la guerra als infants: Ahir: “Els nens de la 
guerra. Expliquen la seva vida. Expliquen la teva història” de l’Arxiu Nacional de Catalunya, recorda 
vivències dels infants que van haver de marxar refugiats a Rússia durant la Guerra Civil i Avui: 
“Quan sigui gran vull ser fotògraf” elaborada per Unicef i Grisart, on es recullen fotografies 
realitzades per infants dels camps de refugiats de l’Iraq durant el 2018. 

La inauguració va ser a càrrec de Rah-Mon Roma que va explicar contes per a persones adultes 
amb l’eix temàtica de la pau. Un punt molt positiu va ser que es va oferir una activitat didàctica 
entorn a les exposicions pensada per a 3er d’ESO, ja que al currículum d’aquest curs s’inclou la 
guerra civil. 

Per a reforçar aquesta activitat , també es va incloure al programa dels Drets dels Infants una taula 
rodona amb una reconeguda pedagoga: Educar per a estimar la vida, educar per a canviar el mel 
món a càrrec d’ Eva Bach. L’activitat va tenir lloc el 12 de novembre a la Plana de l’Om on més de 
cent persones van intercanviar inquietuds sobre com promoure actituds solidàries des de la infància. 

 

 UNA MIRADA A LES XARXES INTERNACIONALS. Experiències internacionals concretes: 
Xarxa Ciutats per la vida i projecte de  l'Agenda Llatinoamericana. Novembre. Assistència: 
100 persones (dues xerrades) + 60 alumnes. 

Els dos actes que descrivim a continuació són propostes d’entitats del CMS que incloem 
habitualment al Pla. Així, s'expressa la voluntat de treballar conjuntament amb les iniciatives del 
territori que reforcen el contingut del Pla. La temàtica d’aquesta activitat posa en valor l’impacte que 
es pot aconseguir treballant iniciatives a escala mundial , destacant especialment el potencial de 
canvi que poden tenir aquestes propostes.  

Presentació de l’Agenda Llatinoamericana Mundial. L'acte, que forma part de la campanya de 
sensibilització de l'Agenda, preveia comptar amb la participació de Jordi Armadans, director de la 
Fundació per la Pau (per motius aliens a l’organització finalment no va poder assistir-hi); i la 
germana Regina Goberna, responsable de comunicació i el tractament de xarxes del Monestir de 
Sant Benet. La presentació també va incloure la difusió de material didàctic relacionat amb els 
continguts de l’Agenda. La temàtica de l’agenda 2020 és de plena actualitat: la revolució digital, 
reflexió imprescindible dintre dels reptes que planteja el s. XXI . Així, es buscava promoure el debat 
per aconseguir que els beneficis de les noves tecnologies es globalitzin de forma positiva i no siguin 
una font més d'exclusió que generi barreres digitals precisament entre els col·lectius i poblacions ja 
vulnerables. 

Campanya Ciutats per la Vida.  Aquesta iniciativa, impulsada per la Comunitat de Sant’Egidio,  
es proposa sensibilitzar per aconseguir abolir la pena de mort a tots els països on encara és vigent. 
Per reforçar l’impacte de les actuacions, la Xarxa Internacional de Ciutats per la Vida,  cada 30 de 
novembre, insta als municipis adherits a il·luminar algun dels seus edificis emblemàtics. En el cas de 
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Manresa, es va il·luminar la Casa Consistorial que es va tenyir de vermell com a símbol de "casa 
comuna" que representa  la voluntat de la ciutat per defensar el dret a la vida i la resolució pacífica 
dels conflictes. En el marc d’aquesta campanya, és especialment important, l’acompanyament a 
presos al corredor de la mort i les activitats que faciliten conèixer testimonis directes tant de 
familiars de condemnats com familiars de víctimes i, a vegades,  el testimoni directe de persones 
condemnades.  Precisament, el 27 de novembre, vàrem poder comptar a Manresa amb Joaquim 
José Martínez, condemnat a mort i declarat posteriorment innocent. Un testimoni colpidor sobre el 
sentit de la vida, els drets de les persones, la necessitat de trencar els cicles de venjança, el perdó i 
la compassió. Es van realitzar dues xerrades una amb joves d ’instituts i una altra per a públic en 
general 

El conjunt d’activitats que inclou l’acció UNA ALTRA MIRADA PER A UNA ALTRA REALITAT, va 
destinat al públic en general. Tot i així, cada temàtica té un públic diana específic que genera 
uns canals de difusió concrets,, especialment a partir de la col·laboració amb altres regidories i/o 
entitats. 

Valoració i aportacions  d’aquesta acció 

La valoració general és molt positiva, ja que s'ha aconseguit oferir una programació mensual en 
temàtiques de drets humans i cultura de pau amb pluralitat de continguts i amb molt bon equilibri 
entre les aportacions del teixit local i els continguts que aporten projectes i experiències 
internacionals. Valorem que el Pla ofereix una mirada sobre la societat que no es dóna des d'altres 
propostes, ja que parteix d'un anàlisi de crítica constructiva sobre els temes de fons que provoquen 
desigualtat, tant a escala local com internacional. Aquestes aportacions comencen a posar-se en 
valor des d'altres regidories que en reforcen el treball. Aquest aspecte és molt positiu ja que part 
de l'activitat s'ha pogut treballar conjuntament amb Cultura i Ensenyament, encara que quedi 
encara molt camí per recórrer en temes de transversalitat.  

La Casa Flors Sirera continua tenint un paper clau pel què fa a ser un punt de trobada de l'àmbit de 
la Cultura de Pau, establint ponts entre diferents col·lectius i propostes que enriqueixen els 
continguts i els arrelen a la realitat local, especialment en relació a poder introduir testimonis i 
situacions viscudes per part de les entitats que comparteixen l'equipament. 

Altres aspectes que volem destacar: 

*Equilibri entre anàlisi de causes i propostes concretes de millora de la situació que s'exposa 

*L'ús del llenguatge artístic per a introduir temes de drets humans, ha permès arribar a un públic 
més divers 

*La participació de testimonis que expliquen de forma vivencial la situació de països concrets amb 
informació contrastada que sovint es contraposa a la versió "oficial"  

*El reconeixement del treball d'ONGD locals i l'impuls de la seva visibilitat a la ciutat 

*La visibilitat en el conjunt d'actes del rol de la dona com a eix de transformació de les comunitats 

*La capacitat de partir de temàtiques que desperten l'interès de la ciutadania i, a partir d'aquests 
interessos, treballar els temes específics internacionals 

*Haver aconseguit un espai d'intercanvi entre ONGD i docents en el marc de la formació sobre 
Comunicació NoViolenta/Prevenció de conflictes 

*Bona capacitat de treball en xarxa amb altres sectors de la ciutat (tot i que en aquest àmbit el 
lideratge continua sent quasi sempre de Cooperació) 

*Molt bona mitjana d'assistència a la majoria de propostes 
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.Acció 2:  JUSTÍCIA GLOBAL. MIRADES DES DE MANRESA 

Descripció 

Al mes de desembre, coincidint amb el Dia Internacional dels Drets Humans, té lloc una campanya 
que  vol recollir tots els aspectes destacats del Pla d’EpD. El fet de dissenyar els actes en una 
campanya conjunta durant tot el mes i a les portes de Nadal, té l’objectiu d’enfortir l’impacte 
mediàtic i la visibilitat davant la ciutadania. La Campanya "Justícia Global. Mirades des de Manresa" 
agafa el relleu a la Manresa Rebel de l'any 2018, per tal d'anar vinculant cooperació a un model 
basat en conceptes de  Justícia 

El programa manté alguns dels objectius de les campanyes anteriors com donar visibilitat a les 
ONGD de la ciutat i aportar experiències que es poden incloure a la vida quotidiana. En un moment 
social sensible, amb moltes situacions de vulnerabilitat tant a la ciutat com en l’àmbit internacional, 
la campanya vol donar força a projectes basats en el consum conscient, els testimonis directes, 
l’acollida de persones refugiades i l’activisme social. Amb aquesta finalitat es combinen activitats que 
ja han funcionat els darrers anys amb noves iniciatives que cerquen crear espais de convivència i 
intercanvi amb persones que han arribat a Manresa en processos de refugi o fruit de no poder 
cobrir les seves necessitats més bàsiques. Una de les propostes destacades d’aquesta edició va ser 
el primer Dinar per la Pau que va dona a conèixer la cultura de Síria. 

 

Resum dels actes: 

 Els dimarts dels drets humans. (Assistència als 3 actes: 196 persones) 

       * Cinefòrum "Comandante Arian". La necessitat de posar sobre la taula un tema de tanta 
actualitat internacional com és la situació del  conflicte al Kurdistan sirià, juntament amb la 
possibilitat de portar a Manresa un contingut audiovisual de la qualitat de Comandante Arian, van 
ser els motius que van impulsar la planificació de l’acte. Va ser molt enriquidor el debat posterior 
amb persones que han viscut l'experiència sobre el terreny. (Col·labora: Cineclub) 

       * Taula rodona: El 10 de desembre, Dia Internacional dels Drets Humans, vam celebrar l’acte 
central de la campanya, amb l’acte Termòmetre als Drets. Humans: Quin paper hi vols 
jugar? L’acte va consistir en una taula rodona presentada per la periodista local Aina Font i 
formada per Arcadi Oliveres, economista i activista social, Milena Florez, defensora dels Drets 
Humans a Colòmbia i Mario Luna, defensor de Drets humans a Mèxic. La formació de la taula es va 
fer amb la intenció que Oliveres reflexionés sobre la força transformadora de les nostres accions a 
petita escala, i que Florez i Luna, que actualment estan a Catalunya a través del Programa de 
Protecció de Defensores de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR), expliquessin 
la seva experiència personal de lluita, que els ha portat a estar amenaçats de mort. El debat 
posterior va ser molt participatiu i impactant. (Col·laboren:  Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat,  
Mujeres Pa’lante i Taula per Mèxic)  

       * Cinefòrum "Els fils del tauler". Aquest acte es va organitzar a proposta de grup local de 
de Fiare Finances Ètiques, amb la voluntat de crear un acte per parlar sobre la indústria de la guerra 
a Espanya i de l’impacte dels bancs en aquest negoci. Va ser molt enriquidor que s'organitzés 
conjuntament des del Pla, el Centre Delàs i el Cineclub. Al col·loqui van participar el director del 
documental, José Gayà, Nora Miralles, de l’Observatori DESC i membres de Fiare Finances Ètiques. 

 

 Primer dinar per la Pau: Síria, una cultura per descobrir. 

La idea és que els Dinars per la Pau sigui un espai d'intercanvi que propiciï que diferents  entitats de 
manresana donin a conèixer els seus països d’origen, les seves tradicions, els conflictes que s’hi 
produeixen, i les seves propostes per construir una Manresa més acollidora. Va ser important 
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començar amb la proposta de conèixer millor Síria, aprofitant que s'havia constituït la primera 
entitat de persones que han arribat a Manresa amb estatus de refugi. Integració i Concòrdia està 
formada per diferents famílies procedents de Síria amb un bagatge humà i cultural molt important 
que cal visibilitzar. Una presentació de l’entitat, un quiz de preguntes relacionades amb Síria, un 
diàleg musical entre el músic local Oriol Barri i el cantautor sirià Safi Alhafez, balls típics sirians i el 
propi àpat, van crear vincles entre les persones participants i un millor coneixement tant del context 
de Síria com de la realitat humana que hi ha en els processos de refugi. (Assistència: límit 
d'aforament/65 persones + 26 membres d'Integració i Concòrdia) 

 

 Matinal de consum conscient al Mercat. “Canvis socials i estils de consum”  

Com que un dels eixos de la campanya es centra en el consum conscient, es va proposar una 
activitat al mercat municipal. La idea va ser realitzar una matinal que sumés consum de 
proximitat i economia social amb la difusió del comerç just i impactes internacionals. Per 
a això, es va treballar conjuntament amb un seguit d’actors i d’elements per aconseguir un espai 
atractiu per a públic familiar: circ en família,  tast de Cafè Manresa i altres productes de comerç 
just, difusió de la Casa Flors Sirera, informació sobre el projecte de supermercat cooperatiu i sobre 
banca ètica... L'acte es va cloure amb la xerrada-vermut  d’Esther Vivas sobre consum crític que 
també va incloure conceptes com els models de família i consum. (Assistència: es van superar les 
100 persones) 

 

 Itinerari d'exposicions . 

A més del conjunt d'actes exposats, es va incloure exposicions a peu de carrer que faciliten arribar a 
públics que no són habituals de sales d’exposicions i/o actes vinculats a Cooperació. Es va generar 
un itinerari fàcil de recórrer que combinava materials visuals amb dades i reflexions sobre el model 
de relacions internacionals. D’aquesta manera, les exposicions serveixen també per sintetitzar 
davant la ciutadania el conjunt de temàtiques que ha abordat el Pla d’EpD durant tot l’any. Hem 
pogut comptar amb la cessió de material de gran format de l’Institut Català Internacional per la Pau 
(ICIP). També volem destacar el treball conjunt amb l’Espai Creatiu d’Expressió Visual (regidoria de 
Cultura) que a través de la fotografia social ha reflexionat sobre el tema dels drets humans.  

      • ICIP: Exposició fotogràfica i treball periodístic dut a terme en quatre ciutats 
dividides d’Europa: Belfast (Irlanda del Nord), Mitrovica (Kosovo), Mostar (Bòsnia i 
Hercegovina) i Nicòsia (Xipre). Els conflictes que han viscut aquestes quatre ciutats han deixat 
una profunda empremta entre la seva gent. Malgrat el pes de la història i la divisió que encara 
marca el dia a dia de la ciutat, persones de totes dues bandes treballen per superar el passat i 
definir un futur comú més enllà de les diferències. 

      • L’Espai Creatiu d’Expressió Visual  es va plantejar com a un taller per a posar en pràctica 
dinàmiques a partir de càmeres i mòbils per tal de posar consciència sobre la situació dels drets 
humans i poder plasmar el treball en una exposició fotogràfica al carrer. El taller va tenir lloc durant 
el mes de novembre per tal de poder preparar l’exposició i que estigués a punt al  desembre. Una 
vegada més es va poder formar un grup plural que va enriquir el treball amb les aportacions de les 
històries personals. 

Exposicions: itinerari d’exposicions Mirades sobre els drets humans. Crist Rei - Passeig 
Pere III (del 4 al 20 de desembre) 

• Exposició Living on the edge. Conflictes i reconciliació en ciutats dividides d’ 
Europa. Institut Català Internacional per la Pau. 
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• Mostra dels treballs fotogràfics de l’Espai Creatiu d’Expressió Visual sobre Drets 
Humans. Coordina: Cultura 

• Exposició La Cooperació, explicada pel Consell Municipal de Solidaritat  

 

 Iniciatives d'entitats 

 L’impacte de la indústria agroalimentària en les relacions nord-sud. 

La xerrada va  ser una proposta de l’entitat Manresa Animal Save. L’acte va tenir un doble 
objectiu: explicar l’impacte  del què consumim a les relacions entre països del Sud i del Nord, però 
també presentar l’entitat al conjunt de la població de Manresa. Va significar una aportació molt 
important per tal de vincular la interconnexió entre els nostres hàbits de consum i l’impacte al 
planeta i a les relacions internacionals. Assistència: 35 persones.  

 La Felicitat segons Vicente Ferrer. 

Aquesta activitat va ser plantejada per la delegació local de la Fundació Vicente Ferrer a 
Manresa. La proposta va incloure una exposició sobre “Drets reproductius de les dones a l’Índia” i 
un cinefòrum que dóna nom al conjunt de l’activitat: La felicitat segons Vicente Ferrer. L’acte va ser 
molt complert per la participació directe de Lancy Dodem, el primer nen apadrinat per la Fundació, 
que va animar  el debat posterior a la projecció. Van ser molt valuoses les seves reflexions sobre el 
sentit de la solidaritat, la prevenció d’estereotips sobre cooperació i la importància de posar en valor 
la riquesa de l’intercanvi entre cultures. molt enriquidor que vinculava model de societats i sentit de 
la vida. Assistència al cinefòrum: 102 persones. 

 

Valoració i aportacions  d’aquesta acció 

Una prioritat de la Campanya era reforçar la visibilitat de la tasca del Pla d'EpD durant tot l'any i les 
seves aportacions quant a millorar la qualitat de vida, tant en clau local com global. Estem molt 
satisfets de com s'ha assolit aquest objectiu, tant pel que fa a la participació quantitativa de 
persones als actes, com pels espais de debat que s'han generat. També s'ha aconseguit una 
presència destacada als mitjans de comunicació locals gràcies a dissenyar el conjunt d'actes com a 
un cicle específic sobre drets humans.  

Altres punts a destacar, ha estat la bona acollida per part de diferents  entitats locals que han 
volgut aportar propostes concretes a la programació conjunta. Així, valorem un molt bon nivell 
d'interlocució amb diferents iniciatives locals i d'àmbit supralocal, cosa que es reflecteix en la 
pluralitat de temes tractats i, en el fet, que en cada activitat específica s'ha pogut involucrar a 
entitats concretes.  

Així mateix, considerem que aporta una riquesa molt insubstituïble testimonis de persones vingudes 
de diferents realitats i vivències :   Kurdistan, Mèxic, Colòmbia, Síria, Índia van ser algunes de les 
realitats que va acostar la campanya, sempre amb la voluntat de posar en valor i  aprendre de les 
seves experiències de resistència i autoorganització. D'altra banda, constatem cada vegada més 
complicitats en matèria de sensibilització pel què fa al sector de l'economia social. 

 

.Acció 3:  COMUNICAR PER A TRANSFORMAR 

Descripció 

Aquesta activitat és més de reflexió i de revisió de les estratègies de difusió del Pla que no pas 
d'acció directa. Tot i així, pensem que té molta importància perquè condiciona molt directament tant 
els resultats del Pla com la percepció que transmetem a la ciutadania sobre el model de Cooperació. 



 

 24 

Com exposàvem a la proposta de Pla, hi volem destacar dos dimensions: el treball intern, tant en el 
marc del CMS com a nivell intramunicipal, i la dimensió externa vinculada també a la relació amb els 
mitjans de comunicació local. 

Pel què fa al treball intern, als plenaris del CMS, els temes de comunicació han estan molt presents 
els darrers anys. Analitzant també l'ús que cal fer de les xarxes socials i, especialment, la tipologia 
de missatge i imatge a transmetre. Aquests debats han permès que, en general, els diferents 
participants transitem de forma conjunta cap a un vocabulari molt més lligat a conceptes com 
justícia i drets i a la dimensió d'interacció global més que no marcar la dicotomia nord-sud. Aquesta 
línia que la regidoria de Cooperació té com a projecte marc de les polítiques locals no és tan evident 
fora del sector de la Cooperació i, a vegades, tampoc per part d'algunes iniciatives solidàries. Per 
això posem molt en valor, el treball intern en el marc del Consell i també haver pogut incorporar 
aquestes reflexions dintre de les reunions de coordinació amb les regidories amb què es realitza 
més treball conjunt.  

D'altra banda, amb actors externs a l'àmbit de la Cooperació i de l'entorn municipal, continua 
condicionant molt una percepció "assistencial" de la Cooperació. Tot i que queda molt camí per 
recórrer, la itinerància de l'exposició realitzada pel CMS, basada en el concepte de justícia global, i 
l'intercanvi amb dissenyadors i periodistes concrets del territori van construint un relat més a fi a les 
transformacions per les quals treballem des del Pla.  

Tot plegat es reforça amb la difusió des de les xarxes (facebook i instagram), les notes i roda de 
premsa, la Pàgina Solidària (mensual) i la cartelleria en paper a diferents punts amb concurrència de 
la ciutat. El treball de difusió es complementa a través de les xarxes de distribució de la Casa Flors 
Sirera i el treball transversal també facilita que la difusió es faci a altres col·lectius a partir de les 
llistes de distribució d'altres regidories. 

Es poden seguir les xarxes de la Casa Flors Sirera a: 

Instagram: https://www.instagram.com/florssirera/?hl=es (perfil: @florssirera) 

Facebook: https://www.facebook.com/casaflors.sirera/ (perfil: @casaflors.sirera) 

Valoració i aportacions  d’aquesta acció 

En línies generals, fem una valoració positiva dels avenços quant a la tipologia d'imatges i 
missatges relatius a Cooperació que es generen des del Pla. Valorem que aquest és una aportació 
imprescindible que no arribaria a la ciutat, si més no amb la mateixa reflexió i continuïtat, pel què 
fa a transformar la percepció del sentit de la Cooperació i l'EpD.  

És cert que els canvis més destacats s'han produït en el mateix marc del CMS i i en les relacions 
intramunicipals, però considerem que aquest canvi en clau més interna és un pas imprescindible 
per arribar a la ciutadania en general. Volem destacar l'esforç que s'ha fet des del Pla per 
interrelacionar els continguts del Pla amb els continguts i "llenguatge" d'altres regidories sense 
perdre l'especificitat de Cooperació.  Aquest aspecte s'ha pogut avançar especialment amb 
Ensenyament, Joventut, Inclusió Social, Economia Social i Cultura, ja que són departaments amb 
qui es treballa amb continuïtat.  

També cal destacar que la suma d' estratègies (xarxes, notes i rodes de premsa, pàgina solidària, 
cartelleria...), té la finalitat de trobar mecanismes per arribar a una pluralitat de públic i per a què 
els temes del Pla tinguin presència constant al municipi. Constatem, també, que quan es tracta de 
campanyes específiques té molta més repercussió mediàtica que actes puntuals que es puguin 
programar, per exemple es va notar una acollida i presència molt més forta de la campanya de 
drets humans que no pas d'altres actes mensuals.  

https://www.instagram.com/florssirera/?hl=es
https://www.facebook.com/casaflors.sirera/
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A nivell de Col·legi de Periodisme, tot i que hi ha predisposició, ens arriba que hi ha una saturació 
del personal que ha fet difícil poder trobar espais comuns de formació. En aquest sentit, ha estat 
molt més fàcil quedar amb periodistes concrets i treballar col·laboracions quant a articles i/o 
presentació d'actes. Aquests espais han permès intercanviar percepcions quant a tipologia de 
missatges, titulars... Creiem que és un treball que no arriba a tot el col·lectiu, però que permet que 
part dels agents locals de comunicació escoltin i puguin incorporar parts essencials del model de 
Cooperació. D'altra banda, continuem agraint molt al Regió 7 que continuï oferint una pàgina 
mensual  per difondre les temàtiques del Pla. Els articles surten de forma íntegra a com els 
redacten les entitats. 

 

 

ACCIONS ENCAMINADES A ACONSEGUIR L’OBJECTIU 2:  

 Transformar la percepció de grups diana  quant al rol personal i col·lectiu en les 
relacions globals.  ODS 4 I 16 

 

.Acció 4:  UN GEST PER LA PAU 

Descripció:   

Donant continuïtat a la priorització de col·lectius d’altres Plans d’EpD, la comunitat educativa 
continua sent un dels públics diana destacats. D’una banda, ens permet d’arribar de forma universal 
a infants i joves, treballant la prevenció i acompanyant altres estratègies d’educació en valors i , 
d’altra banda, ens permet donar suport al professorat quant a metodologia i continguts relacionats 
amb Cultura de Pau. A més, entenem l’educació en sentit ampli i, així, la majoria d’activitats 
s’han pogut adaptar a les demandes o oportunitats que sorgeixen en espais d’educació no formal o 
informal, on també hi ha molt bones condicions per a generar reflexió i proposta de bones 
pràctiques. Tot i així, la majoria d’activitats educatives continuen tenint lloc en els centres educatius.  

Al llarg del 2019 s’han realitzat activitats a diferents centres escolars de primària (Escola 
Puigberenguer, La Renaixença, L’Espill i Valldaura) i instituts de secundària (INS Lluís de Peguera, 
INS Guillem Catà, INS Pius i Font i Quer, INS Cal Gravat, INS Lacetània i La Salle Manresa i INS Cal 
Gravat) amb una participació que supera els 2.000 alumnes. Tots aquests centres habitualment ja 
han treballat i demandat les activitats en cursos anteriors. Gran part de les activitats han estat 
tallers a l’aula, d’una durada aproximada entre una i dues hores, utilitzant metodologies 
participatives per tal de potenciar una actitud propositiva de l'alumnat.  

Com a canal de difusió de les activitats, té un paper essencial el Catàleg d’activitats educatives que 
es promou des de la regidoria de Joventut i que facilita fer una proposta conjunta als diferents 
centres de la ciutat. Aquesta eina permet que els centres tinguin amb temps la informació i que no 
rebin “un bombardeig” de propostes durant tot el curs. També possibilita que la Casa Flors Sirera es 
pugui organitzar per a donar una bona resposta a la demanda. Tot i així, la relació directa amb el 
professorat del centre facilita que es puguin fer activitats addicionals no previstes a principi de curs i 
que poden enriquir els interessos de l’alumnat i la mateixa programació dels centres.  

La majoria de tallers s'han desenvolupat per part dels educadors de la Casa Flors Sirera, tot i 
que en alguna ocasió també s'ha comptat amb propostes d'institucions externes que treballen 
realitats concretes com és el cas de Palestina, per exemple.  

 

Destaquem els tallers més demandats: 
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 LA ROBA ESTESA. POT CANVIAR LA ROBA QUE PORTES EL MÓN? Línia CONSUM 
CONSCIENT. D’on ve la roba que portem? A on s’ha fet? Reflexionem sobre l’impacte del 
nostre consum (individual, social, econòmic i ambiental) i sobre el poder que tenim com a 
consumidors i consumidores per transformar el món. 

 SI T’HAGUESSIS DE QUEDAR AMB UNA SOLA COSA DEL NADAL, QUÈ SERIA? Línia 
CONSUM CONSCIENT. Activitat per fomentar el debat i la reflexió sobre el consumisme 
exagerat en època de Nadal, donant a conèixer alternatives que fomenten una economia 
que posa al centre les necessitats de les persones.  

 COLTAN, UNA GUERRA A LES TEVES MANS. QUÈ TENEN A VEURE ELS CONFLICTES 
AMB LA NOSTRA VIDA? Línia CONSUM CONSCIENT. Mitjançant un joc de rol inspirat en 
la realitat de la República Democràtica del Congo es promou la reflexió sobre l’ús de les 
noves tecnologies. Quins agents participen en aquest conflicte directa o indirectament? Quin 
paper hi juguem? 

 JUGUEM SENSE COMPETIR. Línia EDUCACIÓ EN VALORS I PAU. Aquest taller pretén 
introduir-nos en l’abordatge positiu del conflicte i en  l’educació per la pau com a eina 
d’educació en valors. Proposem jocs de distensió, de presentació i coneixença, d’afirmació i 
estima, de confiança, de comunicació, d’emocions, de regulació de conflictes i cooperatius.  

 ÉS L’HORA DE FUGIR! QUÈ ET FARIA DEIXAR LA TEVA LLAR, LA FAMÍLIA... TOT EL 
QUÈ CONEIXES? Línia EDUCACIÓ EN VALORS I DRETS HUMANS. Activitat per reflexionar 
sobre els desplaçaments humans i els motius d’aquests. La metodologia és interactiva: 
visualitzem dibuixos i fotografies de persones desplaçades o refugiades,  fem  una dinàmica 
participativa,  promovent l’empatia, creem  històries de desplaçaments a partir de diferents 
imatges i testimonis.  

 UNA XOCOLATA BONA EN TOTS ELS SENTITS! Línia CONSUM CONSCIENT. Sabem qui 
produeix alguns dels nostres productes preferits? Proposem un viatge a la història del cacau 
i a les injustícies que pot amagar.  S’identificaran els ingredients que composen la xocolata  
i els "ingredients" ocults per anar desgranant els principis del comerç just.  

 TALLER DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES, UN GEST PER LA PAU. ON COMENÇA LA 
PAU? Línia EDUCACIÓ EN VALORS I PAU. Treballem la pau com a una actitud personal 
interna que propicia millors relacions socials. A través de dinàmiques participatives, 
convidem l’alumnat a repensar conceptes com els conflictes i la noviolència. Posem l’accent 
en com resoldre’ls de forma positiva i creativa, mitjançant el treball d’emocions.   

 EXPLICA’M... Línia EDUCACIÓ EN VALORS I DRETS HUMANS. Com viuen els infants del 
món? La vida depèn del lloc on neixes? Què ens uneix o diferencia? Mitjançant històries de 
vida de diferents infants, ens aproparem a la realitat que es viu a països com Senegal, 
Madagascar, Etiòpia, Índia, Nepal, Colòmbia o Nicaragua. Vinculació amb els drets dels 
infants.  

 AMB LA TASSA PEL MÀNEC. Línia CONSUM CONSCIENT. Cinefòrum sobre el procés 
d’elaboració del cafè explicat per manresans originaris de països productors, reflexionant 
dels beneficis del comerç just. Històries que ens acostes a la realitat de les migracions i al 
poder com a consumidors per canviar les causes de la desigualtat.  

 

Pel seu impacte a nivell de treball conjunt entre centres educatius i per la visibilitat que va tenir a 
nivell de ciutat, volem destacar el treball que es va realitzat entorn del 30 de gener, Dia Escolar per 
la NoViolènca:  UN GEST PER LA PAU. 
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El projecte es va treballar de forma conjunta des de Cultura (memòria històrica), Ensenyament i 
Cooperació, sumant la commemoració dels 80 anys dels bombardeigs franquistes, el final de la 
Guerra Civil a Manresa i el DENIP. Aquesta activitat va sumar feina prèvia als diferents INS 
participants i una trobada conjunta el mateix dia 30. Les activitats prèvies van consistir en 
dinàmiques de resolució pacífica de conflictes i un taller sobre art i pau basat en la simbologia del 
quadre Guernica. En relació a aquest taller, es va recrear l'esmentat quadre en format 3D com a 
obra escultòrica col·lectiva que es va inaugurar el dia de la trobada conjunta en una plaça cèntrica 
de la ciutat. Posteriorment, l'obra, amb molt bona potència estètica i simbòlica, va continuar 
circulant per diferents espais de la ciutat durant tot l'any. La inauguració del dia 30 de gener, va 
comptar amb la lectura per part de l'alumnat dels escrits que havien elaborat per definir en paraules 
pròpies el que volen que sigui la Pau.  

 

Itineràncai escultura col.lectiva 
LLOC DATES 
Museu comarcal 8 d’abril al 29 de maig 

La Salle 29 de maig a 21 juny 

Ajuntament (vestíbul plaça major) 21 juny a 14 d’agost  

Teatre Kursaal  30 setembre a 9 d’octubre 

INS Guillem Catà 9 a 31 octubre 

INS Lluís de Peguera 31 d’octubre a 2 de desembre   

INS Pius Font i Quer 2 al 23 de desembre   

 

Valoració i aportacions  d’aquesta acció 

L'esforç per vincular competències educatives i les preocupacions dels centres educatius amb les 
propostes d'educació per la pau que es realitzen des de la Casa Flors Sirera, estan donant fruits 
molt positius i espais d'aprenentatge mutu entre la comunitat educativa i Cooperació. Cal destacar 
la bona valoració que fa el professorat de la majoria de les activitats (enquestes posteriors), però 
especialment l'alt nivell de participació i atenció de l'alumnat.  

Tot i que no passa a tots els centres i sovint depèn de trobar un professorat de referència motivat 
per les temàtiques d'educació en valors, es comença a notar la continuïtat del treball des de la Casa 
Flors Sirera i, això, permet que es pugui començar a treballar continguts de forma conjunta en 
alguns casos.  
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Pel què fa a la proposta del catàleg que oferim des del Pla, destaquem la pluralitat de temàtiques i 
la flexibilitat per a adaptar les propostes a cada realitat. És important haver mantingut una 
proposta educativa durant tot el curs escolar que ens ha permès estar presents a tots els centres 
de secundària i al quasi al 50% dels centres de primària. D'altra banda, també ha estat positiu 
haver pogut aprofitar la motivació de grups de l'àmbit d' educació no formal per a adaptar els 
continguts de les activitats didàctiques, això ens ha permès arribar a espais com la ludoteca 
municipal o el Campi qui jugui (parc de Nadal) i realitzar formació a dos moviments d'educació en 
el lleure. Tot plegat ha permès arribar a més de 2.300 infants i joves. El repte pendent és poder 
treballar més conjuntament amb els espais de dinamització dels plans comunitaris als barris, espais 
ideals de cohesió social, però només s'ha pogut realitzar alguna activitat puntual, tant per la 
disponibilitat dels mateixos barris com per la capacitat del mateix equip de Cooperació. 

Per acabar, destacar el valor de sensibilització que ha tingut el fet que l'activitat Un gest per la Pau 
acabés amb la construcció d'una escultura col·lectiva. A més del treball cooperatiu entre 19 grups 
classe diferents en una acció comuna, que ja té un impacte molt positiu en si mateix, el fet que 
l'escultura pogués ser itinerant, ha donat a conèixer el treball preventiu i de noviolència als 
principals equipament culturals de la ciutat i als mateixos INS participants. 

 
 
QUADRE RESUM DE LES ACTIVITATS EDUCATIVES REALITZADES 

Taller Centre educatiu Assistència 

De gener a juny 2019 (curs 2018-19) 

És l’hora de fugir, amb alumnes de 2n d’ESO IES Lluís de Peguera 111 

Juguem sense competir 
Escola Puigberenguer 

La Salle  

136 

86 

Un gest per la pau 

(TALLERS PER GRUP CLASSE: 1 sessió de 

prevenció de conflictes + 1 sessió Art i Pau) 

IES Lluís de Peguera 

IES Pius i Font i Quer 

IES Guillem Catà 

IES Lacetània 

La Salle 

 

65 

99 

46 

49 

83 

 

Actuem per la pau  (activitat conjunta i de 

tancament d’un Gest per la Pau) 

Alumnes dels instituts 

mencionats 
400 

Coltan, una guerra a les teves mans, amb 4t 

d’ESO 

IES Guillem Catà 

IES Lluís de Peguera 

IES Cal Gravat  

43 

70 

85 

Viu un dia a Jerusalem La Salle  50 

Amb la tassa pel mànec 

IES Lacetània  

IES Lluís de Peguera 

La Salle  

77 

84 

62 

La roba que portes  
IES Pius i Font i Quer  

Lluís de Peguera  

48 

15 

Taller de còmic, apropar-se al sud IES Guillem Catà  100 

Mines contra mines  La Salle  90 

D’octubre a desembre (curs 2019-20) 
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Explica’m Escola la Renaixença 50 

Una xocolata bona en tots els sentits  Escola La Renaixença  25 

Juguem sense competir  Escola La Renaixença  25 

Camins de Pau  

Escola Valldaura 

Escola La Renaixença 

IES Lluís de Peguera  

27 

28 

86 

Visita guiada exposició Infants de la guerra i Jo 
de gran vull ser fotògraf  
 

IES Lluís de Peguera  112 

Consum conscient  
Escola La Joviat 

Escola l’Espill  

50 

50 

TOTAL  1.910 

 

Altres activitats d’educació no formal  

Difusió Comerç Just al Campi qui Jugui 

Taller les diferències del comerç just 

El Congost, equipament de 

Manresa  
120 

Tast de Cafè Manresa  
Ludoteca Ludugurus 

(inauguració nou espai) 
50 

 

Què és això del comerç just?  

Ludoteca Ludugurus (grup 

de grans)  
14 

Ho expliquem a les famílies.: el comerç just i el 

Cafè Manresa. A càrrec del grup de grans de la 

Ludoteca 

Ludoteca Ludugurus  16 

Què és la Cooperació? I el dret a refugi? Escoltes Cavall Bernat 19 

Què és la interculturalitat? 

Visita a l’Assoc. Cultural Islàmica 
Escoltes Cardenal Lluch 20 

Què és la Cooperació?  Escoltes Cardenal Lluch 18 

Taller per conèixer el Comerç Just i Cafè 

Manresa 
Ecoviure 45 

Taller per conèixer el Comerç Just i Cafè 

Manresa 
Fira Santa Llúcia 60 

Taller de regals conscients Fira Santa Llúcia 55 

TOTAL 417 

 

 

.Acció 5:  MOU-TEatre, arts escèniqes, inclusió i transformació social 

Descripció 

El projecte "MOU-TEatre. Arts escèniques, inclusió i transformació social" té com a objectiu treballar 
sobre les desigualtats i problemàtiques amb les quals es troben diferents col·lectius per afavorir-ne 
la seva inclusió i transformació social. Així, com millorar la consciència social respecte a la vinculació 
entre les situacions personals- locals i el context internacional. 
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Després de diferents anys de motivar a participar a diferents col·lectius de la ciutat,  oferint 
formació i programant obres creades a d’altres territoris, el 2019 ha estat un any significatiu en 
aquest projecte. Els avenços recauen en els següents aspectes: 

1) Es forma un grup transversal estable per a dinamitzar el projecte.  

2) Es crea una marca específica “MOU-TEatre. Arts escèniques, inclusió i transformació social”. Per 
tant el projecte agafa una identitat pròpia que facilita la visibilitat a nivell de ciutat. 

3) S’organitza la primera mostra de teatre social amb guions elaborats a la nostra ciutat.  

4) Es treballa amb la finalitat de fons d’apoderar els educadors i educadores que realitzen activitats 
teatrals amb diferents col·lectius 

5) Al final del procés es compta amb un projecte ben definit de Teatre social a Manresa amb vocació 
de continuïtat. 

 

Obres creades:  

1) Tastets de Teatre Social: representació dissabte 4 de maig. 

L’obra agrupa el treball realitzat amb 4 grups: joves d’un INS, joves nouvinguts del projecte 
Espai Jove, participants del grup de teatre d’Ampans i col·lectiu de persones afectades 
de malaltia mental Mosaic. La mostra va agrupar els quatre tastets teatrals resultat de tot el  
procés creatiu i de formació coordinat per una persona de referència al món teatral de Manresa. Així 
a la mostra es van poder veure: - Socialités, del Batxillerat Artístic de l'INS Lluís de Peguera - La 
vuelta al pasado, dels Joves de l'Equip de Serveis Social Espai Jove - Si queremos, sí se puede..., del 
Grup de Teatre Cúspicus (persones participants de Mosaic) - Trenquem tòpics, del grup de Teatre 
Social d'Ampans.  

La representació va ser tot un èxit, tant en relació a les temàtiques tractades com pel fet d’omplir el 
màxim de capacitat de la sala (180 persones), però va ser especialment important pel que fa a 
l’apoderament dels participants i el bon impacte en la seva autoestima, com van valorar els 
conductors i conductores dels diferents grups. També va destacar la importància de conèixer la 
realitat dels diferents col·lectius entre ells i adonar-se que tots tenim estereotips respecte a les 
altres persones: " tot i que a vegades patim discriminació, no estem lliures de també practicar-la ni 
que sigui subtilment" (reflexions en grup). 

 

2) The Li/ea/ving Project: representacions 12 de maig i 16 de novembre 

En paral·lel, a la creació dels tastets de teatre, es va treballar en un altre format, també 
experimentant a través de les tècniques escèniques i la transformació social. En aquest cas, la 
proposta ha vingut de l’assoc. cultural del Teatre Carlins i la Companyia Sargantana. Es va proposar 
un  procés intensiu basat en testimonis i experiències vitals de les persones participants per tal de 
tractar la temàtica dels èxodes forçats. El procés creatiu va durar 10 dies i va cloure amb la 
representació de l’obra col·lectiva. La inscripció va ser oberta, però l’objectiu era comptar amb un 
grup mixt format per persones interessades en temàtiques culturals i persones que havien viscut en 
primera pell processos migratoris i de refugi Es va poder constituir un grup de 10 persones 
compromeses a tot el procés (50% provinents d’altres cultures  -Senegal, Síria, Mèxic – i 50% de 
l’àmbit cultural. També hi va haver força equilibri de gènere: 6 dones i 4 homes). Per  tal d’enriquir 
l’intercanvi i la pluralitat de situacions, es va fer una sessió on,  a més dels actors i actrius, van 
participar altres persones i entitats que van voler aportar el seu testimoni. En aquest grup, a més 
dels països ja esmentats, també hi va haver testimonis del Marroc i d’entitats amb experiència en 
temes de refugi al Líban i Síria. Dos testimonis previstos no van poder participar per temes 
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relacionats amb la seva situació com a exiliats: el testimoni del Sàhara va tenir problemes per poder 
sortir d’ Argèlia, ja que estava de visita als campaments, i la testimoni de Colòmbia va tenir un 
quadre d’ estrès degut al seguiment dels acords de pau. Aquests fets també es van recollir a l’obra, 
com a exemples del què viuen les persones exiliades.  

La qualitat i impacte de l’obra va ser molt ben valorada entre les persones assistents aconseguint 
tractar un tema dolorós amb realisme, però gran sensibilitat. El debat posterior entre públic i 
participants, va ser molt important per aprofundir en la realitat que hi ha darrere les dades de refugi 
i l’impacte en la vida de milions de persones. Donat la bona acollida, es va reprogramar una segona 
sessió de l’obra al mes de novembre, oberta a tothom, però amb especial difusió entre el moviment 
de lleure de la ciutat. La resposta va ser molt bona, omplint la sala amb un silenci i atenció que 
definia molt bé l’impacte entre el públic. L’intercanvi posterior va ser una molt bona experiència per 
a compartir amb joves els punts clau de la Cooperació i del nostre paper en les relacions 
internacionals. Entre les diferents representacions, The Li/ea/ving va arribar a 330 persones. 

 

Valoració i aportacions  d’aquesta acció 

Un dels punts forts d'aquesta activitat, és l'evolució que ha fet la proposta des de les primeres 
accions recollides als plans anteriors. Això mostra la importància de la continuïtat dels Plans i de 
prioritzar, a vegades,  la creació de condicions a l'acció directa. D'aquesta forma, s'ha pogut crear 
un marc estable de treball tant intramunicipal com amb agents culturals i de la inclusió social, que 
possibilitat un projecte potent en dos sentits: pel què aporta als mateixos participants com per la 
bona acollida de públic i la seva motivació a participar en els debats que suggereixen les diferents 
obres. Les reunions de valoració amb els diferents agents participants, han destacat la importància 
per a l'autoestima de les persones participants, però també les eines que aporta el projecte 
respecte a l'anàlisi de la seva postura davant altres col·lectius (diferents orígens, capacitats, 
edats...). Un altre aspecte que s'ha valorat molt positivament és l'augment de recursos dels 
conductors i conductores dels grups a l'hora d'explorar les arts escèniques com a eina de treball 
emocional i de creació de vincles.  

També cal destacar el fet que el projecte sigui fruit del treball transversal entre diferents regidories 
Cultura, Inclusió Social, Joventut i Cooperació. 

 

En síntesi, valorem que es van assolir amb escreix els objectius plantejats: 

• Dur a terme una iniciativa d’integració de diversos col·lectius de la ciutat. 

. Sumar el potencial de la Cultura amb el de la intervenció social. 

• Reflexionar entorn de la situació que pateixen moltes persones arreu, obligades a fugir dels seus 
països en contra de la seva voluntat. 

• Donar veu  les persones que viuen en primera pell la migració forçada i establir ponts d’intercanvi 
i convivència enriquidors 

• Contribuir a crear espais de coneixença i trobada entre població de diferents orígens culturals, 
posant l'accent en una mirada que valora la resiliència de les persones i les treu del paper de 
"pobres". 

Per a valorar l’activitat es pot consultar el DAFO que es va realitzar i completar amb les aportacions 
de les entitats participants.  
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ACCIONS ENCAMINADES A ACONSEGUIR L’OBJECTIU 3:  

 Difondre/aprofundir bones pràctiques centrades en millorar allò proper amb 
impacte global positiu. ODS 8 I 12 

 

.Acció 6:  FEM EL SALT CAP A L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 

Descripció 

L'acte central d'aquesta activitat va ser la FESTA DEL RIU. 

La Festa del Riu. Cultura i Economia Transformadores és una proposta que dóna continuïtat a 
diferents actuacions de la ciutat que promouen la transformació social i que s’han sumat en una 
actuació conjunta. En síntesi, és fruit de sumar la Mostra d’Economia Social i Solidària-Festa del 
Comerç Just  amb la Festa del riu (accions culturals a la llera del riu amb la voluntat de recuperar 
l’entorn natural). 

Tot i que l’acció principal és la Festa en sí , que va tenir lloc el dia 1 de juny,  es va considerar 
important realitzar una setmana abans activitats divulgatives entorn als temes centrals. L’objectiu 
era preparar l’ambient:  tant per a reforçar la difusió de la Festa del riu com per aprofundir en algun 
dels eixos transversals que dóna sentit a aquest projecte que vol esdevenir un acte significatiu de 
ciutat. 

1) Activitats prèvies i d’impuls de la Festa del Riu. Premis Meandre + RiverBlue & 
Cinefòrum FoddCoop (27 i 28 de maig) / Assistència: 150 persones. 

. Dilluns 27 Maig: Acte inaugural. Cinefòrum: Premis a Curtmetratges “Societat Civil i 
Medi Natural: el valor dels ecosistemes aquàtics”  + Documental “RiverBlue, pot la 
moda salvar el planeta?” amb Àngels Perramon i Míriam Ponsa .  

El documental explica els impactes ambientals a nivell global de la indústria tèxtil, específicament 
pel que fa a la degradació dels rius al sud-est asiàtic. Assenyala la indústria de la confecció de tèxtil 
i calçat com a principals responsables d’aquesta situació i mostra algunes experiències de marques 
de moda que treballen amb principis ètics. El debat final va resultar molt positiu.  Es va aconseguir 
arribar a públic del sector tèxtil que normalment no participa en activitats de Cooperació.  Així es 
van poder establir aliances de cara a properes edicions de la Festa del Riu, especialment pel què fa 
a col·laborar en la desfilada de tèxtil sostenible.  

. Dimarts 28 Maig: Projecció documental Foodcoop. Amb la participació del grup motor del 
Supermercat cooperatiu de Manresa. El documental s’endinsa en l’ànima de Park Slope Food Coop, 
un dels supermercats d’aliments cooperatius més antics dels Estats Units. Tot i que ja s’havia 
projectat a Manresa en el marc del Pla d’EpD de l’any passat, l’interès que desperta aquest tema i el 
fet que hi hagi a Manresa un grup promotor que vol fer realitat un supermercat cooperatiu, va 
donar peu a reforçar-ne la difusió. L’acte va ser important per parlar del moment actual del projecte 
a Manresa i per a captar noves persones col·laboradores. 

 

2) Festa del Riu. Cultura i Economia Transformadores.  Assistència. difícil de comptabilitzar 
donat que es tracta d'un espai obert i va haver públic que va venir al matí i d'altre a la tarda, de 
tota manera una dada de referència és que a l'hora de dinar es van comptabilitzar 500 persones. 

Amb la integració de dues activitats, Mostra d’Economia Social i Solidària-Festa del comerç just i 
Festa del riu, estàvem sumant també agents diferents de l’àmbit del cooperativisme i de la cultura 
amb ONGD i associacions del tercer sector. Aquest procés molt enriquidor, també requeria un bon 
sistema de coordinació i de definició del projecte que, responent a les necessitats sectorials, 
construís un relat conjunt del projecte. Per aquest motiu es va crear un grup coordinador 
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intersectorial que va realitzar reunions quinzenals durant un semestre. Un aspecte també molt 
significatiu va ser obrir el grup coordinador a agents no municipals com l’Ateneu Cooperatiu, donat 
el seu pes al territori en temes d’economia social. Pel que fa a les aportacions de Cooperació, es va 
vetllar per a impulsar la participació del Consell Municipal de Solidaritat i les entitats de nova 
ciutadania.  

Tallers infantils, concerts, parades amb ofertes gastronòmiques i una quarantena d’iniciatives 
d’economia social i solidària van ser els grans atractius d’una festa adreçada al públic familiar a la 
vora del riu Cardener. A la gran plaça verda es van instal·lar  42 parades d’iniciatives d’economia 
social i solidària, de sectors molt diversos incloent iniciatives d’habitatge cooperatiu, de formació, 
d’edició i impressió, d’entitats de cooperació al desenvolupament, del sector tèxtil, del sector 
agroecològic i d’alimentació, banca ètica... Va ser tota una jornada que va començar a les 11 del 
matí i va cloure  a les 21h amb una oferta variada que reforçava la programació cultural i de 
xerrades i convidava a passar tot el dia en família en un entorn natural agradable i ple d’atractius: 
tallers mediambientals, tallers de consum conscient, música, estands informatius, ludoteca i espai 
familiar per a nadons, paella ecològica, xerrades, circ, la tradicional desfilada de tèxtil conscient i 
una molt bona oferta musical. També es va poder comptar durant tot el dia amb la caravana de 
Setem per difondre el comerç just. 

Valoració i aportacions  d’aquesta acció 

Oferim alternatives per a una economia respectuosa amb les persones i el planeta a partir de 
proposta de canvis d'hàbits de vida i consum assequibles . 

Cal destacar el salt qualitatiu pel què fa a la realització d'activitats similars al Pla d'EpD 2018. 
Especialment en dues direccions: s'ha ampliat molt la xarxa d'iniciatives interessades en participar 
en la preparació de la Festa i, d'altra banda, s'ha enfortit considerablement l'enfoc intersectorial 
dels continguts. D'aquesta manera, s'han sumat moltes complicitats del territori per poder oferir un 
relat conjunt en relació a les transformacions socials que poden aportar benestar tant a nivell 
personal com col·lectiu. El fet de sumar iniciatives de conscienciació cap a un altre model de 
consum amb l'àmbit de la Cultura, a més de reflexionar sobre els objectius comuns que es troben, 
ha permès arribar a nous públics i oferir una oferta de grups i entitats amb una trajectòria 
reconeguda i amb una clara vinculació amb l'enfoc de l'economia i la cultura del Bé Comú.  

Les persones assistents podien trobar bones eines de reflexió, però també un espai amb propostes 
pràctiques que poden introduir a la vida quotidiana, així com espais d'intercanvi, convivència i 
diversió. Es va tenir molta cura que tant els continguts, com la posada en escena, la 
infraestructura... responguessin amb coherència als objectius de la festa. Un pas endavant 
important aquest any va ser la introducció de la moneda social, repte important, ja que cal encara 
un treball de sensibilització al respecte pel què fa a la majoria de persones, però també pel què fa 
a les mateixes entitats participants. Així podem dir que la Festa té un gran potencial com a eina de 
sensibilització en dues direccions: l'externa, però també per als mateixos col·lectius participants. 
D'altra banda, pel què fa a Cooperació, no es pot donar per sobreentès que, en general, les 
iniciatives relatives a economia i cultura social, ja tenen incorporat el model d'EpD. Cal insistir 
doncs, en aquest espai de construcció d'aprenentatge col·lectiu i intersectorial. 

L'assistència va ser molt positiva, fins i tot, es van superar les previsions, cosa que fa plantejar una 
millora de la distribució espacial en properes ocasions. 

S’ha enfortit el treball transversal entre diferents departaments: Equip motor de l' Ajuntament: 
Cultura, Economia Social i Solidària-Promoció Econòmica( departament que realitza la coordinació 
general), Inclusió Social i Cooperació. Més puntualment: Medi Ambient 

 

.Acció 7:  LA COOPERACIÓ A LA TASSA 
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Descripció 

Aquesta activitat té com a punt central la divulgació del Cafè Manresa, com a producte que suposa 
una porta d'entrada a la sensibilització vers el comerç just i el consum conscient. Tot i que l'origen 
del projecte es remunta a més d'una dècada i que la iniciativa ha passat per diferents etapes de 
visibilitat i implicació municipal, creiem que continua sent una eina valuosa per a situar el concepte 
de comerç just com a eix de transformació de les relacions internacionals. Tot i així, el moment 
actual compta amb reptes a superar importants, tant en clau local com pel què fa al conjunt de la 
Xarxa Cafè Ciutat.  

1)  En clau local. Un punt a tenir en compte és que el soci local, Assoc. Josep Ma. Cunill pel 
comerç just, manifesta un cansament  en la línia del conjunt de les entitats més antigues de 
Cooperació (envelliment del grup promotor, manca de relleu, crisi econòmica que va desballestar 
algunes aliances al territori...). Tot i així, l'entitat continua fent una tasca molt important mantenint 
oberta la botiga de comerç just (única a la comarca) i participant en fires de ciutat per donar 
visibilitat al comerç just. El treball que s'ha realitzat als darrers Plans per a trobar més complicitats 
al territori, ha facilitat establir "simpaties" i ampliar un punt de venda (Mengem Bages: cooperativa 
de consum de proximitat), però no ha pogut comptar amb agents que s'impliquin en la dinamització 
del projecte. El punt més positiu ha estat poder mantenir la visibilitat de Cafè Manresa i el comerç 
just a espais divulgatius importants: el parc de Nadal Campi qui jugui (desembre-gener), la Festa 
del Riu, la Fira d'ecologia Ecoviure, la Fira de Santa Llúcia i la matinal de consum conscient al 
Mercat. A part d'aquests espais, s'ha inclòs el Cafè Manresa en diferents reunions municipals. 

2) Xarxa Cafè Ciutat. Una part important d, aquesta iniciativa, és l'intercanvi de capital social que 
suposa treballar un mateix projecte, amb l’adaptació que calgui a cada territori, des de diferents 
municipis. La crisi econòmica de fa uns anys, entre altres factors, va debilitar actors importants que 
nodrien el projecte i també va debilitar les actuacions municipals. Per tal de recuperar la força que 
pot tenir el projecte, va sorgir la necessitat de crear un grup motor de municipis que coordinés les 
propostes per engegar una nova etapa i recuperar part de les potencialitats del projecte. Manresa 
forma part, juntament amb Terrassa, Mataró i Montornès, d'aquest grup. Si bé s'ha pogut revisar el 
conjunt del projecte de forma col·lectiva a la Xarxa i revisar el rol de Diputació i obrir nous 
escenaris,  durant el 2019 no va ser possible encara tancar una proposta concreta. Després de les 
eleccions municipals i l'estiu, el grup motor va reprendre el treball per a definir un full de ruta al 
2020 que vincula a nous actors que poden facilitar avançar en alguns dels reptes plantejats. 

 

Valoració i aportacions  d’aquesta acció 

Si  bé es continua treballant per donar visibilitat al Cafè Manresa com a eina que explica el model 
de Cooperació que treballem, no hem aconseguit encara que sigui un producte que es facin seu 
altres sectors de la ciutat. Per tant, la seva dinamització depèn quasi exclusivament de l'àmbit de 
Cooperació. És cert que el projecte és molt benvingut quan el proposem a diferents fires i espais 
divulgatius, però sempre i quan sigui el mateix CMS o l'equip de Cooperació qui s'encarregui de 
l'activitat. Tot i així, valorem el bon resultat que han tingut els tastos de cafè i els espais per a 
explicar el comerç just, principalment en el marc de la Fira Ecoviure i el mercat municipal. Creiem 
que val la pena continuar en aquesta direcció, ja que la introducció de productes de comerç just a 
la vida quotidiana continua sent un eix clau de transformació que rau en oferir opcions a la 
ciutadania per anar a l'arrel de les desigualtats.  

Pel què fa a la Xarxa Cafè Ciutat avança més lentament del què voldríem, però continua sent 
imprescindible mantenir la Xarxa ja que és una fórmula que pot donar molta més visibilitat al 
projecte i també un espai en què els municipis podem compartir reflexions sobre la inserció del 
comerç just en les dinàmiques de la vida de les persones de cada ciutat, però també en la dinàmica 
de la mateixa administració. Un repte que portem temps treballant, vinculat a compra pública ètica, 
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però encara amb molt camí per a recórrer. 

Relacionat amb el tema de compra pública ètica, a Manresa tocava  renovar al 2019  la licitació de 
vènding municipal (des de fa anys ja  inclou cafè i sucre de comerç just), però Contractació va 
decidir ajornar l'elaboració de plecs. Ho tenim present per incloure clàusules adients a la propera 
licitació. 

 

.Acció 8:  COMISSIÓ DE VALORS-MANRESA 2022 

Descripció 

Com s'ha descrit als darrers Plans d'EpD, Manresa compta amb un Pla Director com a document 
estratègic fins a 2022, coincidint amb una efemèride rellevant a nivell històric i patrimonial: els 500 
anys de l'arribada a la ciutat d'Ignasi de Loiola. Des de que es va plasmar aquesta proposta com a 
planificació estratègica, s'ha treballat per a donar un enfoc laic i transversal al conjunt del projecte. 
Més enllà de les dimensions del Pla centrades en aspectes relatius a promoció econòmica i turística, 
hi ha un àmbit que conflueix amb els objectius dels Plans d'EpD: la promoció de valors que 
transformin la ciutat en un espai més conscient i inclusiu. Arrel d'aprofundir aquest aspecte, es va 
generar en el marc de Manresa-2022 una comissió específica anomenada Comissió de Valors. El 
fet que la secretaria tècnica de la comissió es coordini des de Cooperació, ha donat l'oportunitat de 
treballar amb continuïtat la dimensió de ciutadania global en aquest marc de valors que es vol fer 
comú a la ciutat. 

A la comissió participen persones provinents d'àmbits molt diversos, cosa que està facilitant un 
intercanvi molt enriquidor i un treball de construir objectius comuns de ciutat des de diferents 
sectors. La comissió ha treballat en dues etapes que han vingut marcades pels canvis de referents 
polítics en motiu de les eleccions municipals. A la primera etapa (gener-juny) es va treballar 
regularment en una trobada mensual. L'objectiu va ser posar en comú el model de societat cap a on 
es vol avançar en el marc del Pla Director. A través de dinàmiques es va avançar cap al consens 
d'un paradigma basat en la ciutat del" ben ser" . En la segona etapa, es va reprendre el treball per a 
dissenyar de quina forma es fa arribar aquesta proposta al conjunt de les comissions de Manresa 
2022 i, posteriorment, a   la ciutadania. En el moment de tancar el Pla d d'EpD 2019, estava sobre 
la taula elaborar un full de ruta d' "idoneïtat" que haurien de complir les accions que s'incloguin al 
projecte Manresa 2022. Es tracta d'oferir un guió per a revisar els projectes i oferir assessorament 
per a enfortir continguts vinculats als concepte de bé comú.  

 

A més del treball intern de la comissió, es va aprofitar la bona acollida de sectors de la població per 
a repensar el tema de l'educació en valors i la necessitat d'un canvi de consciència (local i global) 
per a programar una taula rodona on es presentés també el treball de la comissió de valors. Així va 
sorgir la programació d'un acte que va aplegar un centenar de persones.  

Taula rodona: “L'ofici d'educar en valors al segle XXI. Experiències pràctiques per 
créixer com a persones i societats conscients”. (24 de setembre). Els darrers anys està 
sorgint un interès des de diferents àmbits per millorar les estratègies d’educació en valors. Aquesta 
motivació coincideix, tant en continguts com en metodologia, amb el plantejament del Pla d’EpD i 
de la Comissió de valors-Manresa 2022. Per aquest motiu, es va trobar important aglutinar diferents 
experiències entorn al tema en una taula rodona que enfortís l’intercanvi i l’aprenentatge compartit. 
L’any 2017 havíem rebut una delegació de Brasil que estava treballant el tema dels drets humans a 
la Universitat UFABC. Fruit d’aquesta col·laboració, aquesta Universitat va publicar un llibre 
d’experiències on també es recull la tasca des de la Casa Flors Sirera. Un dels membres de la 
delegació tornava a visitar Catalunya al mes de setembre. Per aquest motiu, es va decidir promoure 
la taula rodona coincidint amb la seva visita per a conèixer també la tasca que es desenvolupa a 
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nivell de valors en alguns municipis de Brasil. A partir d’aquí es va estructurar la taula rodona per a 
reunir projectes tant des de l’àmbit d’educació formal com des de l’educació no formal.  

La taula rodona va partir de conceptes d’educació emocional  a càrrec de Maria Navarrete, 
especialista en neuroeducació,  i va comptar amb una participació plural a càrrec de Josep Blanes 
(món universitari de Brasil), Marcia Cecchini (coordinadora del projecte Lotus), Xavier Melloni 
(comissió de Valors-Manresa2022), Laura Sotoca, de  FEDAC  Manresa i Rosa de Paz, de la Casa per 
la Solidaritat i la Pau, Flors Sirera.  Des de diferents àmbits, les persones participants a la taula 
rodona van destacar experiències que promouen mirar cap a dins de la mateixa  persona com a 
punt de partida per a unes relacions sanes i enriquidores amb les altres persones i l’entorn, fent de 
la diferència i del reconeixement mutu, oportunitats de millora col·lectiva. La metodologia que es va 
proposar es basa en la vivència directa i socioafectiva. Les aportacions van ser complementàries i 
van analitzar el rol de diferents agents en la promoció de valors: des de  la responsabilitat 
individual, la família, l’escola, la ciutat. 

 

Valoració i aportacions  d’aquesta acció 

La part més significativa d'aquesta actuació és comptar amb un foro de treball i d'anàlisi relatiu al 
model de societat cap a on volem que evolucioni Manresa. En quest plantejament destaquen tres 
punts forts: 1) és un espai transversal, 2) és un espai de treball entre administració i agents 
multiplicadors de la ciutat i 3) és un espai privilegiat per a vincular els objectius del Pla d'EpD amb 
els documents estratègics de planificació de la ciutat. 

Si bé, durant el 2019 ha estat un any més de cohesió de la comissió (es partia d'experiències i 
models diferents) i de creació de relat conjunt, ja es recullen els primers fruits positius. Arrel del 
treball de la comissió, s'ha pogut incidir en el Pla Director original i donar més força a tot l'apartat 
de sensibilització ciutadana i a la part argumental i d'anàlisi sobre el model de ciutat comú i 
desitjable. D'altra banda,  trobar l'encaix entre l'evolució dels continguts de la comissió i els propis 
de l'EpD està facilitant incidir en altres sectors quant al coneixement de les polítiques locals de 
Cooperació. En aquest sentit, el reconeixement de les aportacions d'altres cultures quant a 
conceptes que lliguen perfectament amb el "ben ser" (ubuntu, bien vivir...), comencen a construir 
aquesta mirada que vincula el Pla director amb les aportacions positives d'altres realitats, 
possibilitant avançar cap a un model de planificació amb una mirada més oberta i horitzontal cap a 
les relacions internacionals. És, doncs, un inici de camí que ha d’incidir tant dintre de la mateixa 
administració com a les accions d'entitats que es vinculin a Manresa 2022. 

La bona acollida de la taula rodona sobre educació en valors motiva a continuar treballant en 
aquesta direcció i continua creant ponts entre diferents iniciatives que tenen objectius de fons 
comuns. 

 

 

2.1.2 Valoració global de l’àmbit de sensibilització 

Com hem anat recollint a la valoració de resultats de les diferents activitats, s'ha donat un molt bon 
compliment d' aquests. Tant s'han assolit molts bons estàndards a nivell quantitatiu de participació a 
la majoria d'actes com s'han aconseguit  reforçar aspectes qualitatius importants. Entre aquests,  
volem posar en valor la consolidació de dinàmiques de treball transversal i intersectorial que 
avancen cap a un treball horitzontal entre alguns departaments. Tot i així,  queden reptes 
importants per a seguir treballant en alguns àmbits on les coordinacions han estat més aviat 
puntuals i amb sectors de població on es podria reforçar la presència del Pla (per exemple els plans 
comunitaris dels barris). 
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Partint dels resultats associats als diferents objectius i intentant no ser reincidents en aspectes ja 
desenvolupats a cada apartat, volem destacar alguns aspectes de l'avaluació que valorem 
significatius. 

 

OBJECTIU 1 

 La Casa Flors Sirera ha aconseguit oferir a la ciutat una programació anual d'activitats centrades 
en els objectius del Pla i incorporant les aportacions del teixit associatiu de diferents àmbits. 
Aquesta programació ofereix una anàlisi de la realitat local i internacional que poques vegades  
s'aborda des d'altres àmbits de la sensibilització ciutadana. 

 S'ha aconseguit partir dels interessos personals i /o locals per arribar a reptes col·lectius i 
globals, analitzant a les activitats aquesta interconnexió. Aquest aspecte ha ajudat a incidir en 
canvis en la percepció dels participants quant al model de Cooperació i al seu rol en les 
transformacions socials. 

 S'han transmès a les activitats dos conceptes clau inspiradors del Pla: "ubuntu" (el bé comú com 
a bé propi, idea de ser un amb els altres i la natura) i pau positiva (la pau no és només absència 
de guerra). Compartir aquest enfoc ha permès trobar moltes confluències amb altres sectors 
que també aposten per l'educació en valors. 

 S'ha aconseguit insistir en la creació d'aprenentatge col·lectiu entre diferents àmbits, reforçant la 
necessitat de trencar la dicotomia nord/sud per posar en valor tota la riquesa cultural i de 
resistència d'altres pobles (desfent l'associació sud = pobresa). 

 Hi ha hagut una bona presència de les temàtiques d'EpD als mitjans de comunicació locals i a 
les xarxes durant tot l'any. Continua sent important mantenir una campanya específica sobre 
drets humans que tingui entitat pròpia, ja que capta  més atenció per part dels mitjans de 
comunicació. Només s'ha assolit al 50% l'indicador d' incidir en professionals de la comunicació, 
ja que només  ha estat possible crear espais puntuals d'intercanvi quan han participat 
directament en algun dels actes del Pla. 

 S'ha mantingut un molt bon equilibri entre temàtiques d'actualitat i insistència en visibilitzar 
conflictes cronificats, trobant els fils comuns i de fons de la majoria de problemàtiques. 

 

OBJECTIU 2 

 S'han assolit al 100% els resultats vinculats a aquest objectiu, ja que hi ha hagut una molt bona 
oferta d'activitats educatives als centres escolars de Manresa. Com reflecteixen les enquestes del 
professorat i els cercles de valoració de l'alumnat, la valoració és molt positiva tant quant a 
metodologia com a interès pels temes abordats. La part vivencial i interactiva continua sent la 
més ben valorada, així com la capacitat d'explicar temàtiques internacionals a partir de les 
actituds quotidianes de l'alumnat.  

 Ha estat molt positiva l'activitat vinculada al DENIP. No només ha aconseguit treballar una 
proposta comuna entre diferents centres de secundària amb una trobada d'intercanvi conjunta, 
sinó que també ha aconseguit transcendir les portes dels centres educatius i crear una proposta 
artística que ha sintetitzat el treball de Cultura de Pau realitzat. L'escultura (amb material 
reciclat, però amb bellesa estètica) ha estat present a espais concorreguts de la ciutat, animant 
la ciutadania a comprometre's amb actituds promotores de pau i cohesió social.  

 El resultat vinculat al projecte MOU-TEatre ha superat els objectius plantejats tant pel nivell 
d'implicació dels col·lectius participants com per la profunditat en què s'han pogut abordar 
alguns dels continguts. Pel què fa a Cooperació, volem destacar la qualitat estètica i humana de 
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The/li/ea/ving: un espai de diàleg imprescindible entre la ciutat i persones que han viscut en 
primera pell la migració forçada. Crear aquest tipus de vincle i intercanvi és una de les 
aportacions imprescindibles d'aquest Pla. 

 La finalitat d'arribar també a l'àmbit de l'educació no formal, només s'ha aconseguit parcialment 
a través d'activitats de sensibilització com la ludoteca municipal i alguns moviments de lleure. En 
canvi no s'ha pogut treballar actuacions conjuntes amb un àmbit de convivència ciutadana com 
són els barris, les limitacions venen donades per la saturació dels dinamitzadors de cada barri i 
el mateix equip de Cooperació. 

 

OBJECTIU 3 

 S'ha trobat un bon equilibri entre continguts que tenen com a finalitat crear un estat d'opinió i 
aportar informacions plurals respecte a la interpretació de la realitat internacional i propostes 
pràctiques per incidir en hàbits i actituds transformadores. En aquest sentit, considerem que s'ha 
avançat en una perspectiva constructiva que aporta alternatives i defuig de victimismes i/o 
culpabilitzacions. 

 S'han aconseguit al 100% els objectius relatius a la Festa del Riu, creant-se un espai 
imprescindible de diàleg entre administració i teixit de l'economia social i solidària, no només en 
la realització de l'activitat, sinó també en la preparació i avaluació. El projecte ha requerit un alt 
nivell de transversalitat i des de Cooperació hem pogut aportar  l'experiència acumulada pel què 
fa a l’organització d'actes de sensibilització relatius a consum conscient.  

 Hi ha hagut una bona visibilitat del Cafè Manresa com a eina de difusió del comerç just i de les 
bases de la Cooperació internacional en fires i actes de ciutat. Tot i així, no s'ha aconseguit la 
fita d'involucrar nous actors locals en la seva difusió i dinamització.  

 S'ha superat el nivell de consecució pel què fa a incidir en els continguts tractats a la Comissió 
de valors- Manresa 2022. En aquest sentit valorem molt positivament que a través d'aquest 
espai de treball, les prioritats del Pla d'EpD s' estiguin recollint en el Pla  estratègic de ciutat. Tot 
i que queda molt treball per consolidar, valorem que és un avenç important la línia engegada 
durant el Pla 2019. 

 

METODOLOGIA 

 S'ha aconseguit al 95% el treball transversal que s'havia plantejat, millorant les dinàmiques de 
treball horitzontal i distribució de responsabilitats dintre dels projectes comuns. En aquest sentit, 
volem destacar els avenços espacialment en l'àmbit de Cultura que han permès enfortir les 
vinculacions entre memòria històrica i anàlisi dels conflictes actuals i arts plàstiques i escèniques 
i conscienciació social.  

 Hi ha hagut molt bona presència al pla de testimonis directes. Trobem imprescindible donar veu 
a persones que, a través de la seva vivència i de la seva cultura d'origen, ajuden a empatitzar i a 
posar en valor altres realitats. Estem molt satisfets de la pluralitat de situacions que hem pogut 
transmetre donant visibilitat als seus protagonistes: Ruanda, RD del Congo, Senegal, Sàhara, 
Marroc Mèxic, Colòmbia, Brasil, Hondures, Estats Units, Síria  i Kurdistan. 

 La perspectiva de gènere ha estat present de forma transversal en tot el Pla, tant equilibrant la 
participació de dones i homes als actes, com prioritzant la visibilitat de les dones en les 
transformacions socials (el paper de les dones a l'exili ruandès, als moviments de base de 
Brasil, Colòmbia i Mèxic, als projectes a l'Índia...) 

 De forma transversal s'ha abordat la relació entre conflictes i espoli de recursos/migracions 
forçades/canvi climàtic/model de consum 
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 S'ha aconseguit treballar les activitats del Pla quasi amb el 100% dels agents multiplicadors 
plantejats ( a cada acte s'ha definit prèviament quins actors seria important de contactar-hi). Cal 
dir, però, que el grau d'implicació ha estat desigual en funció tant de les possibilitats dels 
mateixos agents com de la tipologia d'activitats. Tot i així cal destacar la pluralitat de sector 
interrelacionats al Pla: entitats de Nova Ciutadania, teixit d'Inclusió Social, moviment de lleure, 
comunitat educativa, entitats mediambientals, associacions culturals i artístiques, institucions 
específiques d'acollida de persones refugiades, si destaquem els àmbits on les coordinacions han 
estat més estables.   

 Tot i que cada activitat del Pla ha tingut entitat pròpia, valorem molt positivament la coherència 
interna entre les diferents actuacions i com els materials i continguts es reforcen entre sí. 

 Destaquem la qualitat de les aportacions de la majoria de persones que han facilitat les 
activitats, així com la capacitat de combinar diferents llenguatges expressius i tècniques per 
arribar a la ciutadania (teatre, pintura, fotografia, jocs, xerrades, tallers, tastos de productes...) 

 

Metodologia emprada per avaluar els efectes de l'actuació. 

EXISTEIX UN ESTAT D’OPINIÓ AMB INFORMACIONS PLURALS I CONTRASTADES SOBRE LA 
SITUACIÓ INTERNACIONAL. 

*Fonts verificació: 

Pòsters mensuals de Flors Sirera 

Recull mensual de notes de premsa i notícies 

Recull de preguntes als ponents als principals actes per detectar temes d’interès de la ciutadania i percepció 

sobre els temes tractats 

Facebook i blog de Flors Sirera 

Web de Cooperació i nivell d'actualització 

Graella d’activitats amb ubicació i nombre d’ assistència  

Enquestes de valoració dels cursos i en les principals activitats del Pla 

Quadre de reunions de coordinació 

Núm. de díptics que es deixen al principi dels actes i/o exposicions& núm. de díptics que hi ha al final dels 

actes 

 

LES ACTIVITATS ADAPTADES A COL·LECTIUS INCIDEIXEN EN LA PERCEPCIÓ DE LES RELACIONS 
INTERNACIONALS 

* Fonts verificació: 

Registre d’activitats realitzades i participants 

Quadre de coordinacions  

Enquestes dels centres educatius i dels responsables dels diferents grups participants 

Opinions alumnat (mostreig d'activitats) 

Frases reivindicatives de l'alumnat acció Un gest per la Pau 

Síntesi debats MOU-TEatre 

Enquesta monitors/monitores participants activitat MOU-TEatre 

Valoració dels participants al taller de Comunicació NoViolenta i prevenció de Conflictes 
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Núm d' experiències d'economia social i solidària al territori presents a la Mostra d'Economia Social/Enquesta 
grau coneixement de persones assistents a la Mostra d'Economia Social i Solidària. Augment de participació a 
l'organització de la Mostra. Enquesta als participants a la Mostra (estands i talleristes) 

 

PRESÈNCIA DE TEMES DE COOPERACIÓ EN ACTES DE CIUTAT D'ALTRES ÀMBITS 

Registre d'iniciatives: qui fa la proposta, repartiment tasques, execució, recursos de cada àmbit 

Persones involucrades a posar "cara" a la campanya de promoció Cafè Ciutat 

Adhesió de dues institucions representatives de la ciutat al projecte Cafè Ciutat 

Presència de temes globals a l'ideari de valors Manresa 2022 

 

A més del registre de dades, l'intercanvi directe amb agents multiplicadors ens dóna un retorn 
qualitatiu dels actes imprescindible. Sovint, les avaluacions via enquesta, tot i que necessàries, no 
permeten arribar a un nivell de detall tan important com el que suposa  l' intercanvi amb persones 
de referència de diferents col·lectius. Per aquest motiu, la valoració qualitativa ha de continuar 
mantenint també la potència del canvi d'impressions sabent crear aquests espais de trobada que 
facilitin la conversa informal i el retorn des de diferents perspectives i àmbits de la ciutat. 

 
 

 

2.2 ÀMBIT DE COOPERACIÓ 
 
Continua sense haver modificacions significatives amb les directrius i recursos destinats a aquest 
àmbit. La forta disminució de recursos des de l’any 2012, tot i comptar amb un acord de Ple que es 
compromet a aportar l’1% dels recursos propis a Cooperació, condiciona fortament la tipologia de 
projecte que es pot desenvolupar. En aquest sentit, és especialment preocupant que no es pot 
portar a terme cap acció de cooperació directa des de l’ Ajuntament  i que Manresa està quedant 
molt endarrere quant a polítiques de cooperació en comparació a ciutats de població similar. 
 
Aquesta situació de comptar amb recursos molt limitats a les convocatòries de concurrència pública, 
sumat a les condicionants rígides quant a justificació (costa d’harmonitzar les exigències de 
l’administració amb els tempos i circumstàncies dels països empobrits), fa difícil que entitats locals 
puguin accedir a les convocatòries. Aquest fet està provocant una disminució de sol·licituds  de 
subvencions. Aquest fet té dos conseqüències negatives tant per a la societat dels països empobrits 
com per a la nostra pròpia ciutat: d’una banda, es compta amb menys accions que compensen les 
difícils situacions de vulnerabilitat al sud, cosa que debilita l’apoderament de la població i la seva 
capacitat de participació social, però també empobreix el teixit local de Manresa i la seva capacitat 
d’incidència en la creació d’un estat d’opinió favorable al treball vers la justícia global. 
 
En relació als diferents aspectes que hem comentat, cal tenir en compte: 
 

 El marc legal de Cooperació ja reconeix les condicionants quant a les sol·licituds i 
justificacions de l’àmbit de Cooperació (reglament de Cooperació 2010) 

 Les institucions de Cooperació, especialment LaFede, insisteixen des de fa anys sobre la 
importància de reconèixer la Cooperació com a política social i de cohesió imprescindible. La 
Cooperació lluita perquè milions de persones puguin accedir als drets més fonamentals, com 
a societats globals hem de reconèixer els reptes col·lectius i, sovint, la forma d’incidir-hi és 
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col·laborant en projectes de les contraparts i construint plegats eines de transformació 
social. 

 
 

CONVOCATÒRIA SUBVENIONS CONCURRÈNCIA PÚBLICA 2019 
L’any 2019 hem comptat amb una convocatòria de subvencions per a projectes de Cooperació 
continuista en relació els darrers anys. Tant pel què fa a la dotació econòmica com pel què fa als 
criteris de valoració. Així, hem comptat amb 35.000€. 
 
Tenint en compte les bases de la convocatòria, s’ha valorat segons els ítems que sintetitzem a 
continuació: 

 Àmbit de treball (educació, salut, sobirania alimentària...) i estimació del nivell de vida al país 
on es realitza l’actuació. 

 
 Impacte de la proposta en la millora de l’accés a drets bàsics i qualitat de la documentació 

presentada. 
 

 Repercussió de la sensibilització ciutadana . 
 

 Treball en xarxa a Manresa i/o treball en xarxa al terreny. 
 
La valoració s’ha realitzat a nivell tècnic en base a la documentació aportada per les diferents ONGD 
sol·licitants.  Es dóna una desigual qualitat en la formulació del projecte, molt relacionada amb si els 
projectes es realitzen des de seus amb personal tècnic o si s’assumeix directament per part del 
voluntariat.  
 
Projectes presentats 
 
Han estat 6 les entitats que han presentat sol·licitud de subvenció a l’esmentada convocatòria. Els 6 
projectes compleixen els requisits i àmbits sectorials prioritzats a la convocatòria. D’aquests, 4 
projectes s’ubiquen al continent africà i 2 a Amèrica Llatina. Dels  total dels projectes, 3 es centren 
en temàtiques educatives, 2 s’ubiquen a l’àmbit sanitari i 1 es centra en facilitar l’accés a l’aigua. La 
majoria, a més de l’objectiu central, treballen per apoderar les comunitats de base i enfortir la 
societat civil.  
 
Tenint en compte les bases de la convocatòria, s’ha valorat segons els ítems que sintetitzem a 
continuació: 

 Àmbit de treball (educació, salut, sobirania alimentària...) i estimació del nivell de vida al país 
on es realitza l’actuació. 

 Impacte de la proposta en la millora de l’accés a drets bàsics i qualitat de la documentació 
presentada. 

 Repercussió de la sensibilització ciutadana . 
 Treball en xarxa a Manresa i/o treball en xarxa al terreny. 

  
 
Dotació de recursos 
 
Per tal que sigui més equitatiu el repartiment de recursos en relació a la qualitat del projecte, s’ha 
partit d’una dotació en funció de les franges de puntuació obtinguda. 
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Nivell de 
puntuació 

1a Dotació 
econòmica 

Núm 
projectes 

Distribuït Excedent  
2.765 + 450 
3.215€ 

Projectes 
beneficiats 

50- 55 punts 1.000€  - - - - 

56-60 punts 2.000€ 1 2.000 215 1 

61-65 punts 3.000€ - - - - 

66-70 punts 4.500€  - -  - 

71-75 punts 6.000€  4 24.000 1.000 3 
Més de 75 

punts  

8.500€  1 8.500 - - 

En el cas que algun projecte obtingui per punts més quantitat econòmica que la sol·licitada, només s’aprova la 
quantitat sol·licitada. Això suposa una redistribució de la quantitat sobrant entre la resta de projectes. Aquesta 
situació s’ha donat en el cas del projecte d’ESF que només ha sol·licitat 3.685€ i per puntuació obtenia 6.000 
 
 
Entitat Puntuació Import 

sol·licitat 
Atorgat 489  789 Concepte 

C. 
Sant’Egi
dio 

71 8.865,00€ 7.000,00€ 4.985,00€ Formació 
col·lectiu juvenil 

2.015,00€ Obres per a 
rehabilitar espais 
de dutxa 

Proide 74 6.779,31€ 6.779,31€ 1.844,31€  4.935,00€ Construcció 
aules i latrines 

ACP 83 8.05000€ 8.050,00€   8.050,00€ Adquisició 
equips mèdics 

mòbils i tancs 
d’aigua 

ESF 75 3.685,00€ 3.685,00€ 3.685,00€ Formació 

col·lectius i 
consultoria 
sobre accés 
aigua 

  

Yamuna 71 7.115,00€ 7.000,00€ 7.000,00€ Formació i 
inserció juvenil 

  

Dones 

al Noor 
56 2.500,00€ 2.215,00€ 2.215,00€ Proves 

mèdiques i 
seguiment 
pacients 

  

Total   36.994,31 34.729,31 19.729,31  15.000,00  

NOTES 
1) No es considera pertinent la reformulació dels projectes ja que les quantitats concedides s’aproximen 

molt a les quantitats sol·licitades 

2) En el cas del projecte de l’ACP, la sol·licitud inclou una intervenció integral a la RD del Congo que 

aborda diferents accions i col·lectius. El projecte global arriba als 266.738,00€. La intervenció que 

subvencionem en el marc de la convocatòria de Cooperació 2019 es centra en l’atenció sanitària i, per 

tant, acotarem el projecte als equips i materials necessaris per a realitzar aquesta intervenció, que 

suposa una despesa total de 55.500€ 

 
Resum de les temàtiques i enfoc dels projectes 

SANT’ EGIDIO. Contrapart: Comunidad Sant’Egidio Perú 

PERÚ. UN PAÍS EN CREIXEMENT. ELS JOVES ARTÍFS DEL PROPI FUTUR (4a Fase). PERÚ 

Vinculat a  l’ODS 1 i 4 
 En la ínia d’actuacions que l’entitat ha realitzat a d’altres països on funcionen Escuelitas de Paz. La 
contrapart de Perú, en funcionament des de 1997, mostra una forta implicació en la realitat social 
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del seu país, aspecte que ha donat impuls al projecte. Si bé, es continua apostant pel treball amb el 
col·lectiu de joves i la seva implicació als projectes socials, al projecte 2019, s’inclou també la 
voluntat de millorar locals per enfortir les activitats adreçades a col·lectius vulnerables.   
 
Objectiu general del projecte: aconseguir que la joventut s’involucri a la societat, alhora que 
milloren les seves pròpies perspectives de futur. Metodologia: enfortint la formació, creant xarxa 
entre els  i les joves i donant protagonisme a aquest col·lectiu a l’hora de desenvolupar les activitats 
pròpies de l’entitat: atenció a infància i gent gran en situació de risc  i atenció a persones que viuen 
al carrer. 
La finalitat fonamental del projecte és acompanyar la joventut del país per refermar el seu 
compromís en la millora de la pròpia realitat i per facilitar la seva “il·lusió” per construir el seu futur 
a Perú. Els processos migratoris dels darrers anys, com a única sortida que veia la població per 
millorar mínimament les seves oportunitats, han provocat molta fragmentació familiar, fugida de 
cervells, desestructuració... amb un impacte general molt negatiu. Per això el projecte intenta 
impulsar que els joves trobin sentit i oportunitats a l’entorn que els hi és propi.  
 
Activitats principals: 
1/Formació. Continuar apostant per la formació dels i les joves que participen als projecte. Algunes 
de les persones beneficiàries han participat com a infants als projectes de Sant’Egidio compensant 
mancances i podent enfortir llur formació. Tot i que els i les joves participen de forma voluntària tot 
l’any en les activitats de la contrapart, el projecte es centre en facilitar formació dos cops a l’any: 
una amb formadors locals (setmana santa) i una amb un cooperant de l’entitat sol·licitant (mes de 
juliol). Amb aquestes formacions s’intenta apoderar els i les joves als projectes i s’utilitza 
metodologia participativa. Destaca també la perspectiva de gènere en la formació i la sensibilització 
per prevenir la violència de gènere. 
2/Rehabilitació de locals. A la ciutat de Lima trobem encara molts barris amb condicions de vida 
molt fràgils i amb col·lectius amb molt pocs recursos, per aquest motiu es desenvolupen projectes 
de la contrapart a 7 districtes diferents. Alguna de les aportacions de la municipalitat o altres 
institucions es centra en la cessió de locals per tal que es puguin desenvolupar els projectes 
d’atenció a la població en risc. Actualment, l’ Arzobispado, ha cedit un edifici per a realitzar les 
activitats d’acollida de la contrapart i l’atenció als diferents col·lectius. L’edifici, tot i que 
estructuralment presenta bones condicions, necessita una rehabilitació adient a la tipologia 
d’activitats. En aquest projecte es sol·liciten recursos per a la part de rehabilitació d ’instal·lació 
elèctrica ( 2.015€) 
 
Hi ha una descripció bastant general de la situació socioeconòmica del país. 
S’exposa el treball conjunt amb altres organismes peruans: 

- sensibilització als IES i universitats de la zona per motivar la joventut a realitzar voluntariat 
- es compta amb alguns locals cedits per la municipalitat o parròquies 
- es col·labora amb diferents residències de persones grans 

 
Beneficiaris directes: 150 joves de diferents barris de Lima (7 districtes diferents de la ciutat) . 
Indirectes: 400 infants + 200 ancians + persones de carrer. 
Es contemplen fonts de verificació com llistat de participants, enquesta de satisfacció. S’esmenta 
una atenció especial a les noies i es reconeix la voluntat del govern de prevenir la violència de 
gènere. Tot i que no s’especifica una estratègia específica en aquest sentit. Tot i així, les dones 
tenen un paper destacat en la contrapart, ocupant espais de decisió i responsabilitat.  
 
Accions de sensibilització poc desenvolupades, però consten.  
Cofinançament de la mateixa ONGD i la contrapart, s’inclouen donacions particulars. 
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Carta de compromís, estatus i organigrama de la contrapart. Aquesta està fortament implicada en 
tot el desenvolupament del projecte i ja estan realitzant accions per a recollir fons per a la 
rehabilitació dels locals. S’inclou projecte i pressupost de la contrapart en aquest sentit. Fotografies 
de l’estat actual del local. 
Correcte l’informe de seguiment 2018. 
 
Punts forts: coneixement de la contrapart, visites de seguiment al país, permanència dels projectes 
amb la població en risc. Treball de motivació del col·lectiu juvenil. Millora de la presentació de 
documentació per part de la contrapart.  
Punts fluixos: temari dels cursos sense desenvolupar. Sensibilització molt escueta. El document de 
cessió de l’ Arzobispado és provisional, en espera d’un document definitiu que reguli la cessió. 
 

Pressupost: Cost total: 20.925€/ Sol·licitat: 8.865€/ Atorgat: 7.000,00€ 
 

2. PROIDE BAGES. Contrapart:  Direction Diocésaine de l’Education et de l’Enseignement 
Catholique 

AMPLIACIÓ DE LA COBERTURA DE SECUNDÀRIA A L’ALTIPLÀ MALGAIX. MADAGASCAR. 
Fase 2 
Projecte plantejat en dues fases. El 2018 es va fer la 1a fase i ara es sol·licita una 2a fase que té 
una durada de mig any. El  projecte es porta a terme l’escola de Tsararivorta (a 80km de la capital, 
Ambrosita, el mal estat de les carreteres fan que el trajecte es recorri en 4 hores) 
Projecte vinculat a l’ODS 4 
 
Donat que és una segona fase, el plantejament del projecte coincideix amb el projecte 2018. 
El plantejament del projecte segueix els objectius de fons de la institució basats en fer possible 
l’accés a l’educació a la població més vulnerable per tal de contribuir a les possibilitats de millorar el 
seu futur, ja que es constata una relació directa entre augment del nivell educatiu i millora personal. 
Una línia primordial d’intervenció és la millora de la qualitat de l’educació i, en aquest cas, es 
planteja la construcció de 4 aules i 2 mòduls de latrines per permetre disminuir la quantitat 
d’alumnes per classe (actualment 62 alumnes/aula). Amb la intervenció que planteja el projecte, 
s’augmentarien 80 places i a més s’estabilitzaria la ràtio en 40 alumnes/aula. En la 1a fase s’estan 
construint 2 aules i 1 mòdul de latrines i en la segona es faran 2 aules més i un altre mòdul de 
latrines. Cal tenir en compte que la taxa d’escolarització a secundària és la 5a més baixa al planeta 
(38%), Situació especialment greu a la zona rural on molts camperols i camperoles només han anat 
una mitja de 2 o 3 cursos a l’escola. El nivell educatiu repercuteix directament en la capacitat de 
tenir cura de la pròpia salut i la de la família i en la capacitat de defensar els propis drets. Índex de 
pobresa segons PNUD: Madagascar és el 158 país més pobre sobre 188 països.  
 
Hi ha una explicació clara i amb dades clau del context del país i, en concret, una exposició de les 
mancances del sistema públic d’educació que no pot donar resposta a la demanda d’escolarització 
d’educació secundària de la població. Aules en mal estat i massificades, baixa formació del 
professorat, desencant pels baixos salaris... són algunes de les greus dificultats del sistema 
educatiu. Aquesta realitat encara s’empitjora a les zones rurals. El context general de Madagascar 
és molt difícil: el 75,3% de la població viu en situació de pobresa i, a més, és el 4art país del món 
amb una taxa de desnutrició més elevada. A aquesta situació, s’afegeix les problemàtiques 
derivades de l’aridesa de la terra. 
 
Hi ha una justificació adequada de la necessitat de donar suport a l’escola concertada, ja que el 
sistema públic es mostra incapaç de donar resposta a la demanda educativa i a més hi ha moltes 
dificultats per oferir qualitat metodològica i de continguts. Per aquest motiu els responsable polítics 
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veuen amb molt bons ulls el treball des de l’escola concertada i el reconeixen com essencial per 
donar resposta a la població. Tot i així, la seva aportació en recursos és simbòlica.  A la zona on es 
planteja l’augment d’aules, només hi ha un institut públic amb les aules també saturades. Un punt a 
destacar és que, tot i que es paga una quota econòmica per alumne per facilitar la sostenibilitat 
econòmica, les quotes són reduïdes i, si les famílies no poden pagar, s’accepta una contraprestació 
aportant sacs d’arròs. La mitjana d’inversió pública en educació és d’un 2% del PIB, xifra molt 
allunyada de la mitjana d’Àfrica Subshariana (4,8) i de la mitjana mundial (5%). 
 
Davant de la problemàtica vinculada a les condicions escolars, grups de famílies s’han associat 
entorn a les parròquies i han establert la Xarxa d’Escoles pel Desenvolupament per poder millorar la 
qualitat de les escoles i, amb el suport d’institucions, treballen per millorar les infraestructures. Un 
punt molt positiu és que funciona aquesta xarxa ofereix suport tant en la millora de la formació com 
en l’optimització de recursos (intercanvi de formació, gestió econòmica centralitzada...) i es potencia 
la implicació de les famílies. Així, s’han generat un nombre important de projectes amb bons 
resultats i compromís de les famílies. Les terres per construir les aules són comunitàries cedides pel 
govern. 
 
L’alumnat beneficiat directament serà de 606 alumnes. Els beneficiaris directes augmenten fins a 
920, si es té en compte famílies i professorat. Indirectament: 25.000 hab de la zona (famílies i 
mestres de 13 comunitats rurals)/ 800.000 hab de la zona d’influència. Per poder formar part de les 
escoles de la xarxa, els centres han de basar el funcionament en l’autogestió participativa, implicant 
a les famílies tant en petites tasques com en l’educació dels seus fills i filles. La Xarxa aporta tant 
coordinació per a la participació de les famílies com suport en l’organització de formació per a 
professorat  i facilita una gestió centralitzada per a optimitzar recursos quant aspectes 
administratius (elaboració de projectes,     aplec de materials educatius...) 
 
El pressupost és adequat i assumible. Consta cofinançament de Proide i ajuntament de Santpedor. 
El soci local fa també una petita aportació i les famílies contribueixen amb el seu treball en diferents 
fases de l’obra que permet abaratir el cost global.  El manteniment de l’obra queda garantit pel 
compromís de la contrapart i l’ entitat sol·licitant amb molt coneixement sobre el territori i amb 
molts anys de treball a la zona. Està valoritzat el treball de les famílies.  
 
L’experiència en el treball conjunt entre contrapart i entitat garanteixen una relació fluïda i un bon 
seguiment de com evoluciona el projecte. És interessant el sistema de treball que creen grups de 
treball entre els representants de les famílies, el director del centre i membres de la contrapart. 
Aquest grup fa seguiment i avaluació de tot el projecte. Fonts de verificació adequades. 
 
Sensibilització adequada (especialment el treball a l’escola La Salle de Manresa), però explicació 
molt esquemàtica. Participació activa en fires i presència d’exposicions sobre la temàtica a la ciutat. 
Pot ser interessant una cursa popular que implica a La Salle de Manresa per arribar tant a alumnat 
com a famílies. 
 
Annexes. Molt adequats: pressupost detallat, croquis de les construccions, carta contrapart i 
estatuts, currículum del responsable, auditoria externa exercici 2018. Inclou seguiment projecte 
2018 amb un bon resum de les activitats de sensibilització. 
  
Punts forts: sistema de treball participatiu i esforç per a involucrar  les famílies, visites al terreny, 
temàtica, treball als centres La Salle, impressió doble cara. Arrelament de l’entitat al territori. 
Organització de camps de treball als estius per conèixer directament la realitat. 
 
Punts fluixos: Es podria treure més partit de la sensibilització a nivell de ciutat. 
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Pressupost: Cost total 2 fases. 16.106,95 / Sol·licitat 1a fase: 6.779,31 / Atorgat: 6.779,31 
 

2. As. Catalana per la Pau . Contrapart: Étoile du sud (EDS) 

COMUNITAT, DRET A LA SALUT I PROTECCIÓ A KIVU NORD. RD CONGO 

Projecte vinculat a l’ODS 3, 5 i 16. 
Es tracta d’un projecte integral amb una forta perspectiva de gènere. Té com a objectiu general clau 
reforçar les capacitats de les organitzacions de base per a la defensa dels seus drets, la cohabitació 
pacífica i el desenvolupament personal i comunitari. 
És un projecte planificant a 24 mesos. Es demana finançament per al 1er període que va des d’1 de 
setembre de 2019 a 31 agost 2020. 
 
Principals objectius: 

 Apoderament assoc. locals i dels líders comunitaris 
 Millora de l’accés a la salut (prevenció, especialment del risc d’ ebola) 
 Incrementar la capacitat de defensa de les dones i els infants davant les agressions de grups 

armats 
 Enfortir la capacitat de la contrapart en aspectes essencials com la pacificació i el 

desenvolupament sostenible de la zona 
 
Tot el projecte està molt ben plantejat i documentat. Hi ha una explicació detallada i amb dades 
específiques del context i de la necessitat d’intervenció, en un país on tant els índexs de pobresa 
com dels de violència són extrems, en contrast amb els importants recursos naturals dels què 
disposa. Després de més de 30 anys de conflicte en aquesta zona dels Grans Llacs, la població 
continua patint tant la manca de serveis com la violència de més de 70 grups armats: interessos 
econòmics i geoestratègics, desídia de governs, manipulació de les tradicions per atemorir de la 
població... provoquen una situació molt difícil que té com a conseqüència la continua vulneració de 
drets, la por i els desplaçaments interns molt elevats. Només al 2017, més d’1.700.000 persones 
van haver d’abandonar la seva llar. RDCongo és l’estat africà amb més desplaçaments interns, a 
més d’acollir els refugiats dels països limítrofs que fugen d’altres conflictes (9 país del món que acull 
població d’altres països): Aquest situació encara és més extrema a la zona del Kivu (e 40% de la 
població ha hagut de marxar de la seva llar). NU marca la RD Congo com el 176 de 188 països 
quant a condicions de vida. Es calcula que més d’11 milions de congolesos veuen vulnerats 
contínuament els seus drets fonamentals, portant-se la pitjor part infants i dones, utilitzant la 
violació com a arma de guerra i submissió de la població. La manca d’oportunitats és també un greu 
factor de risc que encamina als joves a participar en grups armats. La situació s’acaba d’agreujar 
quant en època d’eleccions s’utilitza la por i els costums per a criminalitzar la tasca de les entitats i 
intentar que la població no es vulgui vacunar, hi ha hagut episodis de violència cap al personal de 
l’OMS i cap a les persones més conscienciades de les comunitats. 
 
Totes aquestes dificultats es sumen a la manca d’estructures i serveis, entre ells els sanitaris, cosa 
que provoca un alt risc d’epidèmies i mortalitat, sent especialment preocupant la pandèmia d’ ebola. 
Incapacitat del govern de generar sistemes de prevenció i protecció. Necessitat de garantir un accés 
a la salut imparcial. 
 
Davant d’aquesta situació la contrapart (moviment ciutadà) treballa des de fa més de 15 anys per 
tal de reforçar les associacions de base i la participació de les comunitats per generat tant activitats 
formatives com serveis d’atenció directa. És especialment important els Comitès de Salut Popular 
(CAS). Malgrat la freqüent negligència dels governs, s’ha aconseguit acords de col·laboració amb els 
municipis de la zona i es creen clústers de treball on col·laboren diferents ministeris del govern. 
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Aquests clústers inclouen una visió holística de la salut i, per tant, treballen també des d’un enfoc 
psicosocial. Molt esforç de coordinació al terreny i de treball en xarxa.  
 
Treball de la salut: prevenció, capacitació i clíniques mòbils. Tractament específic dels traumes 
provocats per les violacions. Activitat formatives específiques per a dones i infants. Treball de 
prevenció i tractament de conflictes: Comitè Popular Per la Pau i Grups de reflexió, formats per la 
població de diferent edat o de diferent àmbit per parlar de les problemàtiques que pateixen i crear 
solucions conjuntes (grups de dones, de joves, d’infants...). Inclouen persones rellevants de la 
comunitat i persones que poden ser agents multiplicadors. Prevenció que els menors s’incorporin a 
grups armats. 
 
Diagnòstic participatiu previ al projecte, arbre de problemes. Les persones beneficiàries participen 
en tot el procés del projecte i un punt clau és el seu apoderament. Estratègia SOM: Sensibilitzar, 
Organitzar Mobilitzar. Beneficiaris directes: 33.630 (especifiquen tipologia i dades per edat i sexe). 
Beneficiaris indirectes: 300.000 persones (7 zones d’intervenció). Participació en el projecte: 18 
Comitès Populars per la Pau, 12 Comitès de Salut Populars,, 19 Comitès de Salut Agraris, 9 Grups 
de Reflexió. 
 
Indicadors i fonts de verificació molt adequats i ben especificats. Pressupost detallat per conceptes i 
per finançadors. Més del 50% del projecte ja està concedit per l’Ajuntament de Barcelona. La resta 
de cofinançament són sol·licituds a diferents administracions locals.. Sistema d’avaluació molt 
adequat tant pel què fa a avaluació continua com avaluació final, es comptarà amb auditoria 
externa del projecte. 
 
L’actuació s’emmarca en els objectius estratègics tant de l’ACP com de la contrapart. Bona 
argumentació dels apartats de sostenibilitat del projecte. Conscienciació mediambiental i impressió a 
dues cares.  
 
Estratègia a mig termini de sensibilització molt adequada i ben treballada amb les contraparts. Per 
aquest projecte, accions molt adequades, però sintètiques. Annexes molt complets de la diagnosi 
prèvia i d’estratègies d’intervenció tant pel que fa a gènere com a sensibilització i comunicació. 
Cartes administracions locals. Memòria ACP. Diagnosis sobre el tema ebola.  
 
Punts fort: l’enfoc de gènere i el treball participatiu amb la comunitat. L’esforç per treballar en xarxa 
amb els diferents organismes locals i internacionals per optimitzar esforços i treballar en la mateixa 
direcció. L’experiència de treball a la zona. El plantejament integral: prevenció + intervenció + 
sensibilització de la pròpia comunitat + denúncia internacional. Vistiplau específic de les autoritats. 
Sistema d’indicadors. Disseny del projecte. L’ impacte en temes essencials: accés a la salut, 
protecció d’una població molt fràgil en un sistema acostumat a la impunitat. Annex molt complet i 
amb informació important. 
Oportunitat: l’activitat que proposen de sensibilització per visibilitzar la situació a la RD Congo es pot 
treballar dintre del marc del Memorial Flors Sirera que es realitza cada any. 
Punt fluix: Hi havia cofinançaments encara no concedits. 
Pressupost: Cost total: 266.738 € / Sol·licitat: 8.050 € / Atorgat: 8.050,00 € 

3.  Associació Dones al Noor. . Contrapart  ACHIFAE 

SUPORT MATERIAL I MORAL A PACIENTS AMB CÀNCER. TETUAN. MARROC (2on any) 
Projecte vinculat a l’ODS 3.  
El projecte vol donar resposta a la inquietud de moltes famílies del Marroc i de Manresa, 
preocupades per la dificultat d’accedir al seu país als tractaments per als malalts de càncer i al 
seguiment adequat, a nivell tant físic com emocional, de les persones afectades i de les seves 
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famílies. Precisament, la contrapart (Achifae vol dir guarir), es va crear per intentar compensar la 
manca de respostes des del sistema sanitari públic i garantir un tracte digne tant a malalts com a 
familiars  
 
Al context hi ha una bona explicació sobre la situació socioeconòmica, les limitacions del sistema 
públic de salut, els costos dels tractaments, inviables per a la majoria de famílies. Aquesta 
problemàtica suposa un gran drama per a moltes persones que veuen amb impotència que les 
seves persones estimades no tenen accés als tractaments. A la difícil situació per poder fer front als 
costos dels tractaments, s’afegeix que aquestes proves només es realitzen en alguns hospitals de la 
capital o grans ciutats, sent difícil també assumir trasllats i estades. Davant d’aquesta situació, 
Achifae es va crear al 2009 i es considera la primera associació en Tetuan especialitzada en la 
malaltia. Cal dir que en aquesta ciutat, hi ha un elevat nombre de casos. 
 
Serveis que s’ofereixen: suport en pagar medicaments i tractaments, suport en costos de trasllats i 
estades a hospitals, atenció i assessorament a malalts i famílies dos dies a la setmana, formació a 
voluntariat que donen suport a malalts i familiars, tasques de divulgació, prevenció i sensibilització 
respecte a aquesta malaltia. Cal destacar que a més de les activitats a Tetuan, la contrapart realitza 
campanyes a pobles de la zona (20 zones d’influència en entorn rural) on no arriben especialistes 
per atendre  persones que no tenen accés al sistema públic de salut. Un condicionant important és 
que la majoria de proves especialitzades es realitzen a Rabat a 4h. aproximadament de la ciutat de 
Tetuan. 
 
Persones beneficiàries: malalts de càncer i les seves famílies. Anualment, s’atenen una mitjana de 
750 persones/any aproximadament. Proporcionalment s’atén quasi al doble de dones, donat que es 
tracta el tema de càncer de mama i d’úter. Indirectament: el voluntariat que participa al projecte 
(40 persones) i la comunitat (sensibilització i prevenció). Consten criteris de selecció vinculats a la 
capacitat econòmica, la gravetat de la malaltia i l’antiguitat de la petició de suport. 
 
A més de l’atenció directa a les persones afectades i al seu entorn, es dóna molta importància a la 
creació d’aquesta xarxa de voluntariat que permet sobretot orientar i donar suport emocional. 
Sovint, les mateixes famílies ateses s’impliquen en donar suport a l’associació en la mesura que 
poden, per exemple el local on es realitzar l’atenció i seguiment a Tetuan és una cessió d’una de les 
famílies que va ser atesa. 
 
El pressupost es destina bàsicament a l’adquisició de medicaments, pagament de tractaments, 
transports... La major part dels ingressos els aconsegueix l’associació mitjançant donacions i 
col·laboracions amb hospitals. L’ajuntament de Tetuan també hi col·labora (no es concreta 
finançament anual) 
 
A nivell de sensibilització, l’assoc. Dones al Noor es compromet a realitzar parades informatives 
sobre el projecte i un article per a la pàgina solidària. És una entitat que participa en temàtiques de 
ciutat i ha aprofitat espais com la Festa del riu i la Festa intercultural per a difondre el projecte i 
vendre productes en benefici d’aquest. L’entitat exposa molt interès en conèixer les associacions de 
Manresa que treballen l’acompanyament de la malaltia del càncer per treballar possibles 
col·laboracions i intercanvi d’experiència. De moment, durant el 2019 es plantegen reunions de 
coneixement mutu. 
 
El projecte es planteja de forma anual, però es un projecte de continuïtat ja que és molt difícil que 
per ara es modifiqui la situació del sistema sanitari a Marroc. També s’associa la precarietat del 
sistema a algunes de les causes de la immigració, però sense desenvolupar massa la temàtica.  
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Quant a relacions amb les administracions, el fet que el president de la contrapart i alguns dels 
voluntaris siguin personal sanitari, facilita el contacte amb l’administració del Marroc i amb els 
responsables de diferents hospitals. Interpretem el vistiplau de l’administració local ja que en 
diferents ocasiona la municipalitat ha fet aportacions econòmiques i també destaca el suport de 
l’Agència de Desenvolupament Humà amb des d’on s’ha concedit una ajuda econòmica de 50.000€ 
per adequar espais per tal que la radio i la quimio teràpia es puguin realitzar al mateix Tetuan 
estalviant a les persones malaltes durs i costosos desplaçaments cap a Rabat. Els cofinançaments 
per al projecte específic d’atenció mèdica surten de la mateixa contrapart i de l’entitat sol·licitant 
(donacions bàsicament). Al projecte 2018 es van annexar els estatuts de la contrapart. 
 
Punts forts: sector de la salut, col·lectiu molt vulnerable, incorporació al projecte de voluntariat i de 
temes preventius. Implicació del col·lectiu en la millora del país d’origen. Esforç de plantejar el 
projecte per part de persones no expertes en Cooperació. Potencial important en temes de 
sensibilització, establint col·laboració i intercanvi entre Manresa i Tetuan. 
Punts febles: difícil impacte al sistema de salut general. Sensibilització molt esquemàtica i 
documentació suficient però també breu en alguns apartats. Caldria que les referents del projecte 
realitzessin formació específica en Cooperació. 
Pressupost: Cost total 8.894€ / Sol·licitat: 2.500€ / Atorgat: 2.215,00 
 

4. ENGINYERIA SENSE FRONTERES. Contrapart: ASSOC. COMUNITARIA UNIDA POR EL 
AGUA Y LA AGRICULTURA 

APLICACIÓ DE SOLUCIONS INTEGRALS I INNOVADORES PER A LA SOSTENIBILITAT I LA BONA 
GESTIÓ DELS SISTEMES COMUNITARIS D’AIGUA. ELSALVADOR. 

Projecte de 18 mesos de durada. Període d’abast del projecte: 1 de gener de 2019 a  1 de juliol de 
2020.  
Projecte vinculat a l’ODS 6 i 13 
 
Objectiu: Utilitzar les noves tecnologies per a millorar l’accés a l’aigua i enfortir els sistemes de 
participació i apoderament de la comunitats en zones rurals. La metodologia es basa en l’educació 
popular i té en compte la perspectiva de gènere en tot el desenvolupament del projecte. 
 
L’actuació es basa en estudis sobre el terreny per quantificar els nivells d’accés a l’aigua a El 
Salvador i mesurar l’impacte en la qualitat de vida de la població dels temes de salubritat. Hi ha una 
clara diferència entre la situació en les zones urbanes i les zones rurals, sent les condicions molt 
més complexes en aquestes. Si bé les llars amb pobresa integral a zones urbanes es comptabilitza 
en un 33, 4 %, aquesta xifra s’incrementa fins al 53,3% en zones urbanes.  La contrapart realitza 
un treball integral a diferents comunitats rurals, realitzant tant projectes educatius com productius, 
però en aquest projecte es centra en aconseguir un millor accés i gestió a l’aigua. 
 
Si bé, l’accés a l’aigua i al sanejament és un dret humà reconegut des de l’any 2010, els diferents 
governs de El Salvador no han mostrat interès en avançar cap a la plena accessibilitat de la població 
ni a millorar la qualitat de les aigües. Per aquest motiu, diferents comunitats s’han auto organitzat 
per poder gaudir de l’aigua, així van sorgir les Juntas Comunitarias, associacions de base de zones 
rurals, que actualment aconsegueixen fer viable l’accés a l’aigua d’un 20% de la població de El 
Salvador. L’entitat sol·licitant alerta que l’any 2016 ja es va haver de declarar estat d’alerta al país 
per l’escassetat d’aigua. Totes aquestes condicionants, fan que la contrapart conjuntament amb les 
comunitats beneficiàries hagi prioritzat el desenvolupament d’aquest projecte que inclou: 

 Disseny d’aplicació per a gestionar la facturació de l’aigua, el seguiment del 
seu estat i de les reunions assembleàries (programari lliure per garantir-ne la 
gratuïtat) 
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 Formació de la comunitat i dels membres de las Juntas 
 Col·laboració joves-dones (superar bretxa digital i enfortir l’equitat de gènere) 
 Educació mediambiental i prevenció de canvi climàtic 
 Reforç de l’autogestió i auto sosteniment de les Juntas 

 
Beneficiaris: 123 sistemes comunitaris associats en 5 xarxes. Beneficiaris directes 6.000 persones 
(equitat de gènere) + beneficiaris indirectes: famílies (30.333). Es preveu replicar el projecte a un 
conjunt de comunitats que suposaria 121.332 persones. Es preveu la participació de les persones 
beneficiàries en tot el procés, des de la identificació del projecte a l’avaluació: apropiació per part de 
la comunitat. 
 
Cal tenir en compte l’experiència d’ESF en projectes d’accessibilitat a l’aigua des de l’any 1998. A 
més tant ESF com la contrapart tenen més de 25 anys d’experiència realitzant projectes a El 
Salvador.  
 
El projecte està ben argumentat i compta amb un sistema d’indicadors i fonts de verificació ben 
especificat que garanteixen bones eines d’avaluació. A més es compta amb personal expatriat que 
realitzarà informes trimestrals de seguiment.  Les partides pressupostàries estan detallades i es 
compta amb el finançament de l’AECID que quasi cobreix el cost del projecte.  
 
Hi ha un apartat sintètic de sensibilització, però amb activitats molt adequades. S’argumenta de 
forma molt adequada l’impacte mediambiental positiu i l’esforç per revertir la difícil situació de 
desforestació i dificultats mediambientals a la zona. 
 
Inclou carta i compromís de la contrapart amb el projecte, ni que vagi adreçada a AECID és molt 
correcte. Annexes molt complets tant de la contrapart com de les estratègies de treball d’ESF. 
Proposta concreta d’exposició per a sensibilització.  
 
Punts forts: arrelament a la zona, cofinançament AECID, seguiment al terreny, doble cara impressió. 
Treball d’apoderament dels sistemes d’autoorganització de les comunitats. Millora de la qualitat de 
vida i de la salut com a impacte del projecte i actuacions relatives a tenir cura de la petjada 
mediambiental. Activitats de sensibilització interessants. Utilització de les TIC al servei de les 
persones. Promoció de la interacció entre col·lectius. 
 
Punts fluixos: Presència a Manresa d’ESF dèbil, tot i que es participa activament al Consell M de 
Solidaritat.  
Pressupost: Cost total: 38.163€ / Sol·licitat: 3.685,00€/ Atorgat: 3.685,00€  
 
 

3.  COORDINACIONS I DINÀMIQUES DE TREBALL 
 

Els objectius plantejats des de les polítiques locals de Cooperació, no es poden treballar si no és 
amb un enfoc intersectorial i transversal. Això determina en gran mesura les dinàmiques de treball 
de l’equip on els espais de coordinació tenen un pes molt important. 
 
La finalitat d’incidir en un estat d’opinió, hàbits i actituds de la ciutadania, comporta treballar 
conjuntament amb diferents departaments amb qui hem anat constatant objectius comuns: 

 Departaments que treballen directament amb col·lectius a qui volem arribar  
 Departaments que posen l’accent en continguts comuns: formes alternatives de consum, art 

i transformació, medi ambient i canvi climàtic... 
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És cert que el sector natural amb qui treballem conjuntament  són les ONGD de la ciutat que 
treballen en matèria de Cooperació. Però, des de fa molts anys, que en el sí del CMdS, es demana 
un enfoc transversal de la Cooperació i que es desenvolupi la capacitat de crear aliances amb altres 
sectors, especialment per poder incidir en els col·lectius prioritzats. Per tant, el Programa de 
Cooperació destina una part important del treball a buscar objectius comuns amb altres entitats, 
institucions i departaments municipals. Aquest treball en xarxa és també una de les condicions que 
impulsa la Diputació a l’hora de donar suport als Plans de Sensibilització del municipi. 
 
En síntesi, el mateix plantejament del Programa de Cooperació i les seves fites, han marcat una 
metodologia de treballa basada en la transversalitat. Si bé els resultats solen ser positius, millorant 
l’impacte de les activitats, també és cert que sovint ha de ser a instància del programa que s’impulsi 
el treball comú amb altres sectors. Tot i així, el treball acumulat durant els darrers anys dóna fruit 
en alguns àmbits on comença a ser possible una distribució equitativa de les tasques i, per tant, un 
treball conjunt real. En són mostres els avenços aconseguits en alguns projectes iniciats per la 
regidoria de Cooperació com són MOU-Teatre i la Festa del Riu. Cultura i Economia 
Transformadores.  
 
Nivells de coordinació 
 

1) En el marc del mateix equip de Cooperació 
Com hem exposat al primer apartat de la memòria, la Casa Flors Sirera depèn funcionalment del 
Programa de Cooperació, així com també les activitats educatives que s’ofereixen  des de 
l’equipament. El personal que facilita tant la dinamització com les activitats educatives no és 
d’adscripció municipal, però el seguiment el realitza directament la coordinadora del Programa de 
Cooperació. Els continguts que desenvolupen s’emmarquen dintre del Pla d’EpD i, per tant, han 
d’estar harmonitzats tant amb el concepte de Cooperació que impulsem i amb la metodologia de 
treball. Això suposa un nivell de coordinació setmanal i seguiment diari via email. Aquest aspecte 
no està resolt, ja que no es reconeix el treball de coordinació d’equip que hi destina la coordinadora 
del programa, tot i que és una de les tasques prioritàries. 
 
Quadre i periodicitat de reunions pròpies del Programa de Cooperació 
 

Auxiliar d’equipament de la 
Casa Flors Sirera 

Setmanals Programació setmanal de tasques. 

Seguiment infraestructures. 
Clima de relacions amb les entitats que utilitzen 
regularment la Casa Flors Sirera. 

 
Dinamitzadora de la Casa Flors 
Sirera 

Setmanals Tot i el contacte diari a través de telèfon i email, 
calen reunions presencials per a la programació i 
concreció d’aspectes relacionats amb el Pd’EpD 

 
Coordinadora d’activitats “La 
Pau tu què hi dius” 

Quinzenal Concreció i seguiment de l’oferta a centres 
educatius i disseny d’activitats específiques 

 

 
Coordinació mensuals amb la  
Cap de Servei 

Mensual Repàs de totes les temàtiques i funcions pròpies del 
Programa de Cooperació i aspectes de coordinació 
amb altres departaments municipals 

Supervisió amb el regidor/a Setmanal Tot i que la previsió és setmanal, en funció de les 
necessitats i agendes del regidor/a es concreten les 
reunions 

 
Programes 

Mensual Intercanvi d’informacions i temàtiques proposades 
per la Cap de Servei 
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2) Amb les entitats del sector de la Cooperació 
A part de les coordinacions bilaterals amb les entitats del sector, l’organ de referència de la 
Cooperació a nivell local continua sent el Consell Municipal de Solidaritat. 
 
Tot i l’afebliment d’aquest òrgan els darrers anys, continua sent bàsic aquest espai de relació amb 
les ONGD de la ciutat. L’ envelliment de les entitats, però també la greu afectació del sector de la 
Cooperació arrel de les fortes retallades i del qüestionament de la pertinença de les actuacions de 
cooperació en temps de crisis, han deixat un factura elevada. En aquest moment el Consell, és un 
òrgan més d’intercanvi d’informació i de preservació de l’experiència acumulada que no pas un espai 
de creació o impuls d’activitats. Tot i així, cal posar en molt valor les entitats que continuen portant 
a terme els propis projectes i donant-nos a conèixer realitats i projectes concrets. Continuen sent 
essencials les seves aportacions per enriquir el Pla d’EpD, ja que aporten: idees de ponents i 
materials, proposta concreta d’actes i voluntariat per a algunes de les activitats divulgatives. 
 
Per tal d’adaptar-nos al ritme de les entitats participants, s’han reduït el nombre de reunions anuals. 
Aquest fet queda compensant per la coordinació amb la Comissió Permanent (formada per dues 
entitats i una persona de referència a títol personal) que funcionen com a portaveus del consell i 
amb qui la coordinació és mensual. Nombre de Plenaris al 2019: 2 (febrer i juny). Donat que hi 
va haver eleccions al mes de juny, es va dissoldre el Consell i no s’ha tornat a constituir fins a febrer 
de 2020. 

 
3) Coordinacions transversals intramunicipals 
 

Les coordinacions transversals que establim poden ser bilaterals per tal de treballar aspectes 
determinats per àmbits o poden ser reunions grupals quan s’ha aconseguit estabilitzar un grup de 
treball concret amb objectius compartits. 
 
o Coordinacions bilaterals amb regidories concretes per concretar la diferent participació en les 

actuacions que requereixen un treball conjunt. Un cop realitzada la coordinació inicial amb cada 
regidoria, s’estableix el ritme de reunions i es determina si cal presentar directament l’actuació al 
consell sectorial específic de l’àmbit . 

o Grups de treball 
 

Àrea Tipus de treball transversal 

Acollida  Motivació de persones d’altres cultures per participar en activitats 
interculturals: mostrar la seva cultura, les causes de les migracions, 
històries de vida... 

 Enfortiment del teixit associatiu de nova ciutadania, sobretot a partir de 
les dinàmiques que es creen a la Casa Flors Sirera 

 Si es vol augmentar el nivell d’aprofundiment i participació del sector, 
caldria regularitzar coordinacions amb el Programa de Nova Ciutadania 

 

Medi Ambient  Continguts de consum conscient: sobirania alimentària, canvi climàtic, 
model agroalimentari, economia respectuosa... 

 Participació a la Fira Ecoviure 
 Grau de coordinació: puntual 

 

Dona En general, valorem que el treball amb els grups de dones de la ciutat és 
especialment important, ja que esdevenen agents multiplicadors en el marc de la 
seva llar de temàtiques essencials com consum i estereotips culturals. 
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 Empatia dona a dona: què ens uneix a altres dones del món 
 Apoderar les dones des del reconeixement del rol tant important en la 

lluita pels drets en diferents realitats 
 Grau de coordinació: Pla de la Dona i per a campanyes concretes 
 

Joventut  Àrees pont per accedir al col·lectiu juvenil 
 Exposicions al Campus i a l’Espai Joan Amades 
 Amb Joventut: temàtica Teatre Social 
 Amb Joventut: incorporar activitats educatives al PIDCES 
 Grau de coordinació: Pla local de Joventut i projectes compartits 

 

Comunicació  Adaptació del llenguatge i missatge al millor impacte als medis locals 
 Suport en notes i rodes de premsa  
 Pont amb alguns mitjans de comunicació 
 

 
Inclusió-
Serveis Socials 
 

 Interacció causes de la pobresa a la nostra societat amb les causes de les 
desigualtats al sud 

 Treball conjunt a la Mostra d’Economia Social i al Teatre Social 
 Col·laboració per treballar els drets de la infància 
 Grau de coordinació: projectes compartits 

Cultura i 
Ensenyament 

 Intercanvi de contactes 
 Disseny conjunt d’activitats per a centres educatius: Projecte Mines contra 

Mines (Ensenyament) 
 Optimització d’eines de difusió 
 Sensibilització conjunta de les entitats del sector per participar a les 

actuacions d’Educació per al desenvolupament 
 Activitat anual sobre  Memòria històrica 
 Cessió d’espais per a activitats (Cultura)  
 Activitats compartides: Espais Creatius (cultura transformadora) 
 Projectes compartits: MOU-Teatre i Festa del Riu (Cultura) 
 Grau de coordinació: projectes compartits 

Turisme  Participació a la Comissió d’Educació de Manresa 2022 
 Suport en difusió d’actes 

Ocupació i 
Promoció de 
ciutat 

 
 Col·laboracions en temes d’Economia Social i Solidària: Festa del riu 
 Col·laboracions puntuals amb Comerç: difusió de consum conscient 
 Coordinació amb activitats formatives amb el projecte Lotus: cursos 

Comunicació NoViolenta 

Grups de treball 

MOU-TEatre 
Cultura 
Joventut 
Inclusió Social 
Cooperació 

Projecte transversal que ha evolucionat els darrers anys fins a 
establir un grup horitzontal de treball entre regidories. 
Importància pel seu caràcter comunitari, participatiu i d’impacte a la 
ciutadania. 
Reunions quinzenals i bon equilibri en el repartiment de les tasques 

 
Festa del Riu. 
Cultura i Economia 
Transformadores 
Economia Social  
Cultura 
Inclusió Social  

 
Projecte transversal que té origen en propostes d’Inclusió Social i 
Cooperació. El grau actual de transversalitat requereix una 
coordinació molt continuada. El punt feble és que ha crescut el 
projecte sense dimensionar el personal d’estructura necessari per a 
treballar adequadament el model i dimensió de l’esdeveniment. 
S’ha incorporat també a l’organització l’ Ateneu Cooperatiu. 
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Medi ambient 
Cooperació 

El model és molt bo, però cal urgentment aclarir temes de 
coordinació. Per buit de lideratge, altres regidories hem assumit 
molta més feina de la prevista inicialment. 

 
Comissió de Valors 
Manresa 2022 
Turisme, Acció Social 
i Cooperació 

 
Aquest grup de treball s’inclou al projecte marc Manresa 2022. La 
comissió està presidida per la regidora d’Acció Social que va delegar 
al secretaria tècnica a Cooperació. 
Hi ha aspectes que coincideixen amb els objectius del Pla d’EpD. Ha 
requerit molt esforç per aportar continguts i mediació entre les 
diferents mirades i objectius dels participants a la comissió. El grup 
és complex ja que reuneix diferents regidories i diferents agents de 
la ciutat amb perfils molt diferents. 
Reunions mensuals fins als canvi de legislatura. Es reactiva la 
comissió al gener de 2020. 
 

 
Manresa-
Mauthaussen i Dia 
Escolar per la 
NoViolència 
Cultura-Museu 
Ensenyament 
Cooperació 
 

 
El punt de partida és la celebració del DENIP des de la perspectiva 
de Memòria històrica. Molt interessant per a arribar als centres 
educatius des de la perspectiva d’història i educació en valors. 
Permet molt bon anàlisi de la situació actual en clau global i de 
prevenció de conflictes.  
Coordinació mensual de setembre a febrer.  

 
 

4)  Treball intersectorial amb el teixit associatiu 
Com hem comentat a l’apartat de valoració de les accions, considerem molt important haver 
treballat en xarxa la majoria de les actuacions. Síntesi d’entitats d’altres sectors amb qui hem 
treballat conjuntament durant el 2019: 
 

 Cultura: Cineclub, Taula d’Arts Visuals, Grup Teatral Els Carlins, Associació 
Memòria i Història 

 Medi Ambient: Cooperatives de Consum, Escola Agrària -ERA, Som energia, 
Botiga Gratis, Casa La Culla 

 Institució acollida persones refugiades: Fund. Apip-Acam i Fund. Germà Tomàs 
Canet 

 Assoc. Cultural Islàmica i diferents associacions de persones nouvingudes 
 Minyons Escoltes Sagrada Família i Cardenal Lluc 
 Ludoteca municipal 
 Centres educatius de Manresa 
 Pla Comunitari Balconada 
 Entitats d’Economia social: Fiare-Banca Ètica, SuperCoop, Cotó Roig, Solidança, 

cooperatives, Ateneu Cooperatiu... 
 

5) Coordinacions supralocals 
Donats els continguts que es treballen al Programa, és molt important no perdre el contacte amb 
institucions supralocals, tant per estar al corrent dels acords internacionals en la matèria com per 
poder intercanviar experiències i recursos amb altres municipis. També és molt important que el 
municipi senti que algunes actuacions formen part d’un projecte més ampli i que sumar-hi la 
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voluntat de la ciutat fa possible un impacte real en les transformacions estructurals necessàries per 
a la justícia global.  
 
Direcció de Relacions Internacionals (Diputació de Barcelona) 
Les relacions es concreten a dos nivells: per una banda, coordinacions bilaterals i, per una altra 
banda, participació en jornades d’intercanvi on es convoquen els diferents municipis de la província 
de Barcelona.  
 
Pel què fa a les relacions bilaterals, el principal tema es continua centrant en el seguiment del Pla 
d’EpD. Hem de tenir en compte que la majoria de recursos per a les activitats del Pla provenen de 
Diputació i, per tant, hi ha un seguiment molt acurat tant dels continguts com de  la metodologia 
emprada en les accions d’Educació per al desenvolupament. Tot i que les reunions presencials no 
són molt freqüents (quatre  a l’any), sí que hi ha relació sovintejada tant per telèfon com per email i 
necessitat de traspassar documents i informació sempre que es requereix des de l’equip tècnic de 
Diputació. Cal dir que el Pla d’EpD continua tenint molt bona puntuació a Diputació, cosa molt 
positiva, però també comporta està en el focus d’atenció quant a seguiment i qualitat de les 
activitats realitzades. Durant el 2019, la Diputació ha engegat una taula de treball molt interessant: 
la Taula d’experiències sobre EpD. És un punt de trobada molt necessari per a intercanviar 
experiències els tècnics que som responsables d’aquests tipus de plans, especialment degut a la 
soledat que es pot sentir a vegades al territori, ja que hi ha poques persones especialitzades en la 
matèria. Valorem molt positivament la participació en aquest espai.  
 
En l’àmbit de Cooperació al sud, Diputació ens continua insistint en  la conveniència de definir un 
Pla director de Cooperació. Donat que els darrers anys, altres departaments estan realitzant plans, 
políticament no es troba adequat plantejar aquest tema, tot i que seria una estratègia per a 
visibilitzar la tasca de Cooperació i reforçar-la com a política de cohesió social i de prevenció de 
desigualtats i violència tant en clau global com local. 
 
A nivell de proposta de trobades amb el conjunt de municipis de la Diputació, cal dir que les 
temàtiques que es proposen sempre són molt interessants per als municipis. Cal tenir en compte 
que els ajuntaments no poden oferir formació tan específica de l’àrea de cooperació, ja que no hi ha 
quasi personal del sector, i, en aquest sentit, Diputació pot aportar aquesta especificitat amb 
ponents de qualitat . 
 
També valorem molt el fet que la Direcció de Relacions Internacionals compta amb un butlletí 
electrònic on es publiquen les principals actuacions dels municipis en l’àmbit de Cooperació. És una 
eina molt important per conèixer idees i diferents experiències. 
 
 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
Continua sent molt important ser soci del Fons Català de Cooperació. Per una banda, la nostra 
aportació econòmica, tot i que simbòlica, vol contribuir a aquest fons comú que permet fer projectes 
integrals i d’impacte que cap municipi per si sol podria portar a terme. D’altra banda, com en el cas 
de Diputació, és un instrument clau d’intercanvi d’aprenentatge i de treball en xarxa per al sector de 
la Cooperació. 
 
Més enllà de l’assemblea anual que no deixa de ser més informativa que de treball, la tasca 
important es realitza a diferents comissions amb temàtiques específiques. 
 

Comissió de Municipalisme  
Comissió de Codesenvolupament 
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Comissió municipis per la  Pau 
 
Donat els escassos recursos humans del Programa, durant el 2019 hem participat només 
puntualment a les reunions de la comissió de Codesenvolupament . 
 
 
Xarxa Cafè Ciutat. 
L’objectiu de la Xarxa és treballar conjuntament per a la difusió del Comerç Just Tot i que el conjunt 
de municipis adherits, manifesten la vigència dels objectius de la xarxa i de la temàtica tractada, 
també es coincideix en la necessitat de fer un canvi de rumb i enfortir tant el treball a cada municipi 
com a nivell general. Sobretot cal millorar l’estratègia de difusió i aprofitar la força que pot tenir un 
projecte de consum conscient desenvolupat en deu municipis diferents de Catalunya.   
 
En aquesta direcció, des del  2017 es va crear un grup motor per tal de definir un pla d’actuació. 
Manresa forma part d’aquest grup motor, ja que era un dels municipis fundadors del projecte. 
L’aposta important és comptar amb el suport de Diputació per a reforçar els instruments de 
coordinació del projecte. L’aportació de Manresa durant tot aquest temps  ha estat la participació en 
la redacció d’un projecte marc per consensuar amb la resta de municipis i la mateixa Diputació, així 
com participar en les reunions amb diferents institucions per tal d’anar construint les complicitats 
necessàries per aconseguir més aliances per al projecte. 
 
Els avenços són lents, però comencen a donar fruits ja que LaCoordi de comerç just es podria 
incloure al projecte i comptaria amb el suport de Diputació per a enfortir les estratègies municipals 
de difusió del comerç just. A final del 2019 hi va haver una reunió  per a establir acords entre 
municipis, LaCoordi i Diputació. S’ha de concretar al 2020. 
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