
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                                             01/2017 
 
DATA: 16 de febrer de 2017                    INICI: 18:30                             FI: 20:20h 

 
Entitats representades                                  
 
Agermanament solidari  
Associació DIAS  
Creu Roja 
Fundación Juan Ciudad 
Fundació Pau i Solidaritat 
Fundació Santa Magdalena 
Grup Ayllu  
Grup Municipal ICV 
Grup Municipal CE 
Institut Joaquim Blume 
Institut Joanot Martorell 
Fundació J. Comaposada- Sindicalistes Solidaris 
 
 

Entitats excusades 
 
Escola Isidre Martí  
 
 
 
 
 

Presideix la Sra Mariber Peláez, regidora de cooperació al desenvolupament 
 
Actua de Secretària la Sra. Tere Gómez, tècnica de cooperació. 
 

 
TEMES TRACTATS 

 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 03-11-2016 
2.- Informació liquidació pressupost 2016.  
3.- Constitució de la Comissió Permanent del Consell de Cooperació.  
4.- Pressupost cooperació 2017 
5.- Bases projectes cooperació 2017 
6.- Primavera Solidària 2017 
7.- Diversos. 
  
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 03-11-2016 
 
S’aprova sense cap esmena.  
 
2.- Informació liquidació pressupost 2016.  
 
La regidora comenta que un cop feta la distribució dels projectes 2016 (aprovats per JGL 23/12/2016), 
va haver un sobrant de 6.279€, dels quals, i d’acord amb compromisos adquirits al Consell, es van 
distribuir per a projectes de Refugiats entre el Fons Català (3.000€) i la Creu Roja (3.279€).  
 
3.- Constitució de la Comissió Permanent del Consell de Cooperació.  
 
D’acord amb el que estableix el Pla Director de Cooperació 2016-2019, una de les primeres accions 
és la Constitució de la Comissió.  
 
 
 



Es presenten voluntaris per a formar-ne part els següents membres dels Consell:  
- Javier Martínez – Sindicalistes Solidaris 
- Carolina Sabaté – Fundación Juan Ciudad 
- Leonardo – Associació DIAS  

 
4.- Pressupost cooperació 2017 
 
La regidora informa que el pressupost de cooperació al desenvolupament per al 2017 serà de 
140.000€ i proposa la següent distribució:  
 

Projectes locals 60% 84.000 € 
FCCD + Emergències 10% 14.000 € 
Sensibilització 25% 35.000 € 
Cooperació Directa 5%      7.000 € 
 
 
Per part dels assistents s’accepta la proposta de distribució.  
 
5.- Bases projectes cooperació 2017 
 
La regidora comenta que s’està treballant en les Bases del 2017, per tal que es puguin aprovar i obrir 
terminis de presentació entre el març i l’abril. La voluntat és resoldre-ho al juny.  
 
S’obre debat i es fan aclariments respecte els períodes d’execució dels projectes i els terminis de 
justificació dels mateixos. Es recorda, que aquesta informació consta a l’acta del Consell del del 
3/11/16, es recomana revisar-ho i si en algun cas hi ha variacions, per exemple per qüestions de 
terminis d’aprovació de la resolució corresponent, es presenti reformulació del mateix, amb les noves 
dates d’execució dels projectes. La justificació serà possible, fins a 3 mesos després de la finalització, 
sempre que s’hagi sol·licitat i s’hagi aprovat. Així mateix, les factures, hauran d’estar dins aquest 
període.  
 
6.- Primavera Solidària 2017 
 
Serà del 2 al 30 de maig.  
 
Festa de la Solidaritat i el Comerç Just: dissabte 6/05 de 10 a 14h. Rambla Àngel Guimerà (davant 
del Casal de Cultura Robert Brillas).  
 
Des del departament s’han previst diverses exposicions i xerrades: 
 
Del 2 al 15 de maig 
Exposició 
Transformant el món: els Objectius de Desenvolupament sostenible de les Nacions Unides 
Proposta lloc: Punt d’Atenció a la Ciutadania  
 
Del 2 al 15 de maig  
Exposició 
Les raons de la cooperació, de l’Ajuntament de Molins de Rei i la col·laboració del FCCD.  
Proposta de lloc: a determinar 
 
Del 2 al 15 de maig (pot estar tot el mes) 
Exposició 
La fam al món de Mans Unides 
Proposta de lloc: a determinar 
 
Del 2 al 15 de maig  
Exposició, xerrada i taller sobre les persones refugiades. 
Exposició 
Los Muros de Europa 
Proposta de lloc: a la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
Xerrada i taller: a concretar 
 



Teatre interactiu: MURS (pendent de concretar data, incloure en la programació de l’Avenç) 
 
 
Concurs de Comerç Just i Cooperació 
 
Es decideix, que enguany el tema també sigui els Refugiats.  
La representant d’ICV, comenta que es podria afegir també una altra categoria que fos de participació 
grupal, per exemple algun mural, ... S’obre debat interessant i sorgeixen idees:  
 
- Mural en un Mur amb caixes (fàcilment transportables) 
- Missatge que es vol enviar als nens i nenes que estan als camps 
- Terminis: durant el març i presentar-ho abans del 26/04. 

 
Altres propostes per la festa:  
 
- Taller de cuina 
- Actuació de grup musical amb missatge. El representant de Sindicalistes Solidaris proposa 

l’actuació Mabel Flores que és cantautora.  
- Creu Roja comenta que poden fer l’espectacle de titelles 
 
 
La representant del Grup Ayllu comenta que enguany faran la XXIª Fira de la Solidaritat i el Suport 
Mutu amb el lema “LATIENDO RESISTENCIAS”.  
Faran cine fòrum divendres a les 19.30h. “La estrategia del caracol” i les activitats habituals de la Fira 
dissabte (cafeteria solidària, tallers, àvies cantores, percussió, dinar solidari, cafè musical, zumba i 
una actuació musical per tancar). Es mirarà d’incloure a l’agenda d’actes.  
Comenta també que van fer el Sopar de la Fam sobre Banc d’Aliments. Recomana lectura del llibre  
Banco de alimentos . ¿Combatir el hambre con las sobras? Autores: Xavier Montagut y Jordi 
Gascon. Edt. Icaria 2015. 
 
 

7.- Diversos. 
 
7.1.- Activitats Refugiats al febrer.  
 
Exposició “Diaris il·lustrats de persones refugiades” del 20 al 26/02 i xerrada “Compromesos amb les 
persones refugiades: el nostre rol en la defensa del dret d’asil”, a càrrec de la Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat, el 23/02 a les 18.30h al CEM Les Moreres.  
 
7.2.- Calendari de Consells de Cooperació. 
 
Els propers Consells seran: 30/03, 04/05, 29/06, 28/09 i 30/11.  
 
7.3.- Adhesió Casa Nostra, Casa Vostra.  
 
La regidora explica que l’Ajuntament es va adherir en la sessió del Ple d’ahir 15/02 a la campanya. 
Així mateix, recorda la manifestació de dissabte 18/02 a les 16h a Plaça Urquinaona.  
 
7.4.- Sopar de la Fam d’Agermanament Solidari 
 
La representant d’Agermanament Solidari comenta que faran el sopar el 24/03 a les 19.30h a l’Avenç 
amb la xerrada: Per entendre la crisi de refugiats: preguntes òbvies i respostes no tan òbvies” a 
càrrec de Josetxo Ordóñez Etxeberría.  
 
 
Fora de l’ordre del dia i a l’inici de la sessió, es fa la presentació dels projectes 2016 pendents 
per part de les entitats. 
 
FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT 
 
ANYS PRESENTAT: 2013/2014/2015/2016 
PROJECTE: Promoció de la defensa dels drets humans laborals, socials i dels pobles indígenes a 
Guatemala 



LOCALITZACIÓ: Guatemala 
DESCRIPCIÓ: Promoure la defensa dels drets humans, laborals, socials i dels pobles indígenes a 
través de l’increment de la capacitat d’incidència de les organitzacions sindicals.   
CONTRAPART: Instituto de Estudios Sindicales, Indígenas y Campesinos de Guatemala 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  224.257€ 
 
INSTITUT JOAQUIM BLUME 
 
 
ANYS PRESENTAT:  2013/2014/2015/2016 
PROJECTE: Millora de la nutrició escolar en comunitats andines mitjçanant 5 menjadors escolars. 
LOCALITZACIÓ: Puno - Perú 
DESCRIPCIÓ: Millorar les condicions d’alimentació, nutrició i participació de la comunitat educativa 
de 13 centres de les província de Puno, mitjançant reconeixements mèdics nutricionals, activitats de 
sensibilització sobre nutrició i pràctiques saludabes a través de formació a mares i pares, docents i 
alumnes, dotació de menús equilibrats i enfortiment de capacitats de gestió dels centres.  
CONTRAPART: Global Humanitaria Perú 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  30.663€ 
 
INSTITUT JOANOT MARTORELL 
 
ANYS PRESENTAT:  2012/2013/2014/2015/2016 
PROJECTE: Continuació projecte “Sembrando amor como el maiz”. 4a fase 
LOCALITZACIÓ: Equador 
DESCRIPCIÓ: Educació i formació informal a 4 grups de dones organitzades de comunitats 
indígenes de la província d’Imbabura en diversos àmbits, salut, educació i cultura (drets humans, 
drets dels pobles indis, visió indígena, valors i principis, lideratge i cura i protecció del medi ambient.  
CONTRAPART: Fundación Pueblo Índio del Ecuador 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  217.799€ 
 
ASSOCIACIÓ DIAS 
 
ANYS PRESENTAT:  2015/2016 
PROJECTE: Participació comunitària. Acció i formació juvenil des de la igualtat de gènere, la pau i el 
medi ambient.  
LOCALITZACIÓ: Medellín – Colòmbia.   
DESCRIPCIÓ: Millorar les condicions de vida de la població de les comunitats rurals de l’àrea 
metropolitana de Medellín, especialment les dones i joves, a través de la intervenció comunitària 
duent a terme processos que promoguin l’empoderament i la participació de la població local, així 
com del voluntariat tant a nivell local com internacional.   
CONTRAPART: Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila. 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  10.350€ 
 
FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA-SINDICALISTES SOLIDARIS 
 
ANYS PRESENTAT: 2014/2015/2016 
PROJECTE: Creació de l’Escola per al Treball Decent al Marroc 
LOCALITZACIÓ: Tetuan - Marroc 
DESCRIPCIÓ: Informar i sensibilitzar els i les líders socials i sindicals del moviment sindical i social 
marroquí en els principis i continguts que constitueixen el Treball Decent. 
CONTRAPART: Federación Democrática del Trabajo (CDT) i la Federació Democràtica del Treball 
(FDT) 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  100.793€ 
 
 
Sense més temes per tractar, es dóna per finalitzat el Consell.  
 
 
 
 
 
Mariber Peláez           Tere Gómez  
Presidenta        Secretària   


