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En primera persona
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Comissió de Cooperació Internacional
de l’Ajuntament d’Alella

Membres de la Comissió a les Jornades Mirades al món, any 2011.
Una mica d’història
L’origen de la comissió el trobem l’any 2004,
quan l’Ajuntament d’Alella va fer una primera
crida ciutadana per cercar persones interessades a participar en la cooperació i la
solidaritat municipal amb els països del sud.
L’objectiu principal era col·laborar per tal
de gestionar els fons municipals destinats
a projectes de cooperació al desenvolupament.
A partir del 2006 l’ajuntament va augmentar el pressupost municipal destinat a
cooperació, arribant al 0,7% dels ingressos
propis. Aquest exercici va ser el resultat de
la voluntat política de complir la resolució
adoptada el 1970 per l’assemblea de les Nacions Unides, que va acordar la necessitat de
destinar com a mínim aquest percentatge per
tal d’eradicar la pobresa extrema.
No va ser ﬁns al 2009 que aquest grup de primers voluntaris no es va constituir formalment com a Comissió de Cooperació Internacional de l’Ajuntament d’Alella, elaborant
per a tal ﬁ un reglament que es va aprovar el
mateix any.
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Què fem?
La comissió s’encarrega de deﬁnir i desenvolupar les línies estratègiques de l’ajuntament
en matèria de cooperació internacional. També vetlla perquè es faci una bona gestió dels
ingressos municipals destinats a cooperació
i planiﬁca les activitats de sensibilització que
es realitzen a Alella.

LA COMISSIÓ S’ENCARREGA
DE DEFINIR I DESENVOLUPAR
LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES
DE L’AJUNTAMENT EN MATÈRIA DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL
Amb veu pròpia. Què vol dir formar part
de la comissió?
“El meu interès per la cooperació internacional ve del convenciment que totes les persones han de tenir els mateixos drets i deures,

siguin homes o dones, visquin on visquin.
Conscient que és una utopia lluny de fer-se
realitat, penso que l’única possibilitat de
procurar aproximar-s’hi és aconseguint ser
molts els qui lluitem per la plena consecució
dels drets humans. I la millor manera per
lluitar-hi, com a ciutadans conscienciats, és
des de l’àmbit local, des d’on és més plausible
tirar endavant iniciatives, petites però signiﬁcatives. Quan va començar la campanya
del 0,7 d’ajuda oﬁcial al desenvolupament,
que l’associació Justícia i Pau va impulsar
l’any 1981 amb la intenció que els països rics
destinessin aquesta part dels seus pressupostos a disminuir les desigualtats nord-sud,
ràpidament m’hi vaig vincular. A poc a poc es
va estendre a les universitats i als municipis. I
quan l’Ajuntament d’Alella, de la mà de l’exregidor Jaume Ponsa, va convocar per primer
cop el Consell de Cooperació Internacional,
allà hi vaig ser, des del primer dia. I així ﬁns
avui, amb una tasca que fem en comunitat,
en bon ambient i que m’és plenament gratiﬁcant.” Àngels Soler
“Des que es va constituir la comissió hi he
estat vinculada. Primer a través del Joan Ramon, el meu marit, que n’era membre actiu i jo
hi col·laboradora. Sempre ens ha interessat
molt aquest sector i hem fet equip participant
en diferents iniciatives, tant al nostre país
com a fora. Amb la mort del Joan Ramon vaig
passar a ser membre activa de la comissió,
en la qual m’he sentit molt ben acollida des
del primer moment. Per mi el punt fort de
la comissió és el fet que nosaltres, els seus
membres (persones voluntàries del poble),
hi tenim veu i vot i poder decisori sobre tot
el que fa referència a la cooperació a Alella.”
Carmen Esteras
“Les desigualtats econòmiques entre nord i
sud són conseqüència de l’acció dels països
desenvolupats, que disposen d’estructures
per apropiar-se els recursos del sud o per utilitzar els seus territoris com a abocadors. I
aquesta és una manera d’actuar que enriqueix
els uns i empobreix els altres, entenent que la
manca de recursos dels països empobrits implica dolor i disminució radical de l’esperança
de vida. Segurament pel fet que formem part
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“Vaig néixer a Terrassa i hi vaig viure ﬁns als
vint-i-un anys. Després vaig viure a Mataró,
a Barcelona, a Tiana... i visc a Alella des del
1985. Són molts anys i em considero més
alellenca que no egarenca. Tot això és per
explicar-vos que em sento una privilegiada,
una afortunada, de viure en un lloc magníﬁc
i que, tant el lloc on vaig néixer com on visc,
són fruit de molts atzars. Per desgràcia al
món hi ha moltes desigualtats i injustícies,
i si l’atzar m’hagués portat a uns altres llocs
probablement la meva vida hauria estat tota
una altra història. La meva participació en
el grup de cooperació és la meva petita contribució a fer un món una mica més humà,
una mica més solidari, i retornar una peti-

ta part del que he tingut la sort de rebre.”
Antònia Molins
“Des del govern municipal valorem de manera extraordinària el fet de poder comptar
amb una comissió formada per ciutadanes i
ciutadans voluntaris que dediquen una part
del seu temps i del seu saber a participar en la
gestió del 0,7% dels ingressos propis municipals que l’ajuntament dedica a la cooperació
internacional. D’una banda, el fet de comptar
amb persones diverses amb punts de vista
variats, i que provenen d’àmbits professionals
també diferents, enriqueix enormement el debat i l’aportació d’idees i enfocaments. D’altra
banda, la participació d’aquests ciutadans i
ciutadanes en les decisions de com s’utilitzen aquests diners entenem que aporta per a
la resta de la ciutadania més transparència
en la gestió dels recursos públics. Des d’aquí
expressem el nostre agraïment a tots els
membres de la comissió, passats i presents,
i animem tothom qui vulgui formar-ne part
a contactar amb nosaltres.”
Teresa Vilaró, regidora de Cooperació
Internacional.
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“Vaig entrar a formar part de la comissió
des del primer moment, perquè per mi és important contribuir a la feina que entre totes
les voluntàries i voluntaris fem, per intentar
acostar a la gent d’Alella les realitats que es
viuen en uns altres països, i que tenen a veure amb la pobresa en general. I això perquè
crec que cal ser solidaris amb els qui han
tingut menys sort que nosaltres. Perquè tot
i que aquí hi pugui haver casos de pobresa,
generalment hi ha una assistència social al
darrere, però en uns altres països no tenen

aquestes assistències, viuen completament
desemparats, i hi ha situacions que a més
s’agreugen quan hi ha desastres naturals
o conﬂictes armats. Molts països del nord
contribueixin a guerres que causen molt de
patiment, i a l’espoli de terres que deixen en
la indigència milers de famílies. Cal treballar
per fer un món més just per a tothom.”
Gisela Miñana

Sorteig rifa del 0,7%, Mirades al món, any 2017.
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Sessió de formació dels membres de la Comissió en Drets Humans,
any 2017.
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Gisela Miñana, membre de la Comissió, presentant
una tertúlia, any 2014.
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de la minoria que inﬂigeix l’abús, aquí una
situació tan greu pot passar discretament en
l’anomenada opinió pública. Per mi, l’interès
de formar part de la Comissió de Cooperació
Internacional d’Alella va sorgir de la voluntat
de participar en la difusió d’una realitat que
no considero justa. També perquè em sembla
correcte que des de l’ajuntament s’hi destini
el 0,7%, tot i que entenc que no soluciona les
causes de la desigualtat. Es pot considerar
un intent de retornar almenys una part d’allò
que s’ha espoliat.”
Tomàs Bel

Dinar dels membres de la Comissió, any 2014.
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