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Des de la Comissió
de Cooperació

CEDIDA

Hem proposat als membres de la Comissió de Cooperació Internacional d’Alella
que participin de manera regular a les pàgines de la nostra revista per explicar
la important tasca que desenvolupen

Xocolatada per als infants durant la darrera edició de les Jornades Mirades al Món.

Benvolguts lectors, iniciem aquesta collaboració, acceptant la proposta de la revista Alella, amb molta il·lusió i agraint l’oportunitat de poder contribuir amb articles que
esperem que acolliu amb interès.
La Comissió de Cooperació Internacional és un òrgan municipal de participació
ciutadana de caire consultiu. Es va començar a gestar l’any 2003, de la mà de l’aleshores regidor Jaume Ponsa, amb la idea de
gestionar la part del pressupost municipal
dedicada a la cooperació internacional i el
desenvolupament. L’any 2006 es va decidir
que aquesta quantitat representaria el 0,7%
dels ingressos ordinaris del pressupost municipal, segons estableix la resolució de les
Nacions Unides. Oﬁcialitzada el 2009 i refor50

LA COMISSIÓ DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL ES VA
COMENÇAR A GESTAR EL
2003
çada amb la posterior creació de la Regidoria de Cooperació Internacional, la comissió
ha crescut en membres i en activitats ﬁns a
tenir una agenda anual pròpia.
Dins dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, marcats per l’ONU dins
el període 2000-2015, trobem aspectes com
la disminució de les desigualtats, la pobresa i la fam, o l’increment de l’escolarització,

per citar-ne alguns. Des de la Comissió intentem acostar aquestes problemàtiques
globals a nivell local per fer-ne difusió
i crear sensibilització, ja que són temes
que, tot i llunyans en distància geogràﬁca,
acaben afectant-nos a tots d’alguna o altra
manera.
Tots els components de la Comissió tenim una sensibilitat especial per aquest temes i per això hi participem amb veritable
passió, havent aconseguit augmentar-ne els
participants i creant noves propostes any
rere any. Darrerament, hem patit la pèrdua
d’un dels nostres membres més apreciats, en
Joan Ramon, Consol Honoríﬁc de Malawi,
amb una vinculació molt estreta amb aquest
país africà al qual va servir amb delit.

A la dreta, l’enyorat Joan Ramon Pallàs.

Eixos principals de treball
Els nostres eixos principals de treball són
les activitats de sensibilització, l’organització d’unes jornades anuals, les beques
per fer estades solidaries, la participació
en la tria dels projectes de cooperació al
desenvolupament que rebran ﬁnançament
de l’Ajuntament d’entre els proposats pel
Fons Català de Cooperació, i altres activitats. Tot plegat ho fem amb l’objectiu que els
alellencs i alellenques pugueu prendre consciència de certes realitats i això ens porti
a una ciutadania més compromesa amb el
respecte als drets humans i la justícia social, i a pràctiques més responsables que
afavoreixin unes relacions internacionals
més justes.
Així, dins de la sensibilització, quan som
més visibles és al novembre, amb les jornades Mirades al Món. És llavors quan podeu
visitar les parades de les ONG amb què heu
col·laborat com a ciutadans a través de la
subvenció que hi aporta l’Ajuntament, conversar-hi, veient quins projectes subvencionem entre tots i conèixer-nos, ja que la
xocolatada que fem a la plaça s’ha convertit
en un esmorzar molt popular.
En aquestes jornades, cada any es tracta un tema diferent que es desenvolupa a
través de diferents activitats. L’any passat
el tema va ser Els refugiats i la crisi dels
migrants. Durant les jornades també podeu
escoltar el testimoni dels becats; els participants que han realitzat una estada solidària
a un país de Llatinoamèrica amb una ONG
de casa que col·labora en projectes de cooperació. Les estades són una bona experiència per als participants, ja que els obre
els ulls cap a altres realitats i els fa sentir
part de projectes de desenvolupament on
han participat, comunicant aquesta reali-
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Explicant l’experiència de la beca solidària a les escoles.

tat al seu entorn, (hi tornen sensibilitzats,
engrescats i contents per l’oportunitat i tot
el que han viscut).
Altres activitats de sensibilització són
la col·laboració amb l’agenda de Can Lleonart, participant en la secció Tertúlies en
Primera Persona, on s’aporten testimonis
directes de situacions i/o temes força interessants i d’actualitat. I també proposem
un parell de pel·lícules de temàtica social,
per al cicle de cinema i altres xerrades de
general interès.

LES TERTÚLIES EN PRIMERA
PERSONA APORTEN
TESTIMONIS DIRECTES DE
TEMES D’ACTUALITAT
UNA DE LES INTENCIONS
D’AQUESTA COMISSIÓ ÉS
PODER SER MÉS VISIBLES A
LA CIUTADANIA
També col·laborem amb l’espai cultural
Can Manyé mitjançant la programació
d’exposicions relacionades amb el nostre àmbit d’actuació. Aquest va ser el cas
de l’exposició fotogràﬁca Escoles d’altres
mons, que va ser visitada per molts dels escolars del poble. Establir col·laboracions
amb les escoles i l’Institut és una prioritat
en la tasca de sensibilització, i mirem de
proporcionar-los activitats educatives que
puguin resultar-los atractives i que apropin
els més joves i menuts a altres realitats i a
ser més solidaris.

Un altre focus de col·laboració que volem desenvolupar, i hem iniciat, és el d’aportar fons
bibliogràﬁc a les escoles i l’Institut, així com
a la Biblioteca municipal. D’aquesta manera
podem diversiﬁcar el fons i aportar-hi materials que eduquin en la diversitat, la sostenibilitat i el desenvolupament.
Esdevenir més visibles
Una de les intencions d’aquesta Comissió és
poder ser més visibles a la ciutadania, i aproﬁtem, per tant, qualsevol oportunitat per collaborar amb iniciatives com la inauguració de
la remodelació del Parc dels drets Humans
l’any 2015. La nostra proposta d’acollir un mural al nou parc va rebre una bona acollida per
part de l’Ajuntament, i és així com gràcies a
l’artista alellenc Joan Laborda, a qui li vam
encarregar el projecte, hem aconseguit posar el nostre granet de sorra en aquest espai
públic, acompanyat d’una placa amb alguns
articles de la Declaració Universal dels Drets
Humans.
Tot i la nostra feina de formigueta, mica
en mica anem incidint en la ciutadania i tenim la gran sort que comptem dins la Comissió amb algunes persones que han estat
becades per fer les estades solidàries i que
hi participen amb molt d’entusiasme. Com a
Comissió estem oberts a contribuir, participar i col·laborar amb les entitats del poble, i
pensem que aquesta oportunitat a la revista
Alella també ens servirà per apropar-nos més
a vosaltres. Podeu dirigir qualsevol pregunta,
interès o dubte al correu de la revista perquè
el puguem tractar en les futures edicions. Intentarem abordar temàtiques que siguin actuals i proporcionar-vos totes les eines per a
que en pugueu aprendre més si és el cas. Esperem que gaudiu llegint-nos i que l’experiència sigui enriquidora també per a nosaltres.
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