“LES RAONS DE LA COOPERACIÓ”
Exposició per a la defensa de la cooperació al desenvolupament des dels
municipis
L’AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI ha creat l’exposició “LES RAONS DE LA
COOPERACIÓ” amb la qual es pretén crear reflexió i donar arguments en contra dels atacs
que qüestionen les polítiques de cooperació al desenvolupament. Es vol, també, donar a
conèixer que la cooperació local ha contribuït a la lluita contra la pobresa i les desigualtats i a
favor de la justícia social més enllà dels nostres municipis.
En l’elaboració del contingut de l’exposició s’ha tingut en compte la publicació “Les raons de la
cooperació: guia per a la defensa de la cooperació al desenvolupament des dels municipis”
elaborada pel Fons Català.
(Enllaç:http://www.fonscatala.org/upload/archivos//20150417_1020Guia_Les_raons_de_la_coo
peracio.pdf)
FORMAT DE L’EXPOSICIÓ
L’exposició és de petit format. Està formada per 10 plafons tipus roll-up, que es poden
posar en espais reduïts i és fàcil de transportar.

ÚS DE L’EXPOSICIÓ
La coordinació de la itinerància de l’exposició es fa des del Fons Català de Cooperació.
L’Ajuntament de Molins de Rei cedeix gratuïtament l’exposició als ajuntaments que ho
sol·licitin.
L’ajuntament que aculli l’exposició es fa responsable del correcte manteniment.
Transport: L’ajuntament acollidor es fa responsable de recollir i retornar l’exposició al
Fons Català de Cooperació pels seus propis mitjans. En el cas que sigui possible per
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coincidència de dates, l’ajuntament acollidor podrà recollir l’exposició a l’ajuntament on
estigui exposada i la retornarà al Fons Català de Cooperació.
Els plafons van embalats en dues caixes de cartró dur de 90 x 20 x 30 cm que són
fàcilment transportables.
Material complementari: S’ha editat un llibret amb el contingut dels plafons de
l’exposició. Es poden facilitar 50 exemplars del llibret als ajuntaments que acullin
l’exposició com a material complementari per difondre’n el contingut. Si un ajuntament
vol més exemplars, es pot facilitar el pdf per reimprimir el llibret.

CONTACTE:
Per sol·licitar l’exposició poseu-vos en contacte amb el Fons Català de Cooperació al
telèfon 93 412 26 02 o al correu electrònic fonscatala@fonscatala.org
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