
 
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió virtual                                                             02/2021         
 

DATA: 24 de novembrede 2021                       INICI: 18.05h                                      FI: 18.45 h 
 

Entitats representades 
 
Amizade, Junts per Moçambic 
Associació DIAS  
Creu Roja 
Esplai Espurnes 
Fundació Juan Ciudad 
Fundació Pau i Solidaritat 
Fundació Santa Magdalena 
Fundacio Vicente Ferrer 
Islàmic Relief  
NouSol  
Sindicalistes Solidaris  
 

Entitats excusades 
 
 

Presideix la Sra. Claudia Acebrón, regidora de cooperació al desenvolupament i promoció de la Pau.  
 
Actua de Secretària la Sra. Tere Gómez, tècnica de cooperació. 
 
Assisteix també la Coordinadora de Projectes Estratègics i Internacionals, Ana Ubeda. 
 
 

 
TEMES TRACTATS 

 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 25-03-2021 
2.- Aportacions a projectes locals 2021 
3.- Aportacions a projectes i emergències del Fons Català  2021 
4.- Estat justificacions 2019/2020 i pagaments 2021 
5.- Activitats de sensibilització (Presentació llibres, Ciutats Defensores dels Drets Humans, Taula 
rodona, Dies Europeus de la Solidaritat Local, exposicions, ...)  
6. Memòria 2020 
7.- Diversos 
 

DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
La regidora dóna la benvinguda a tothom, agraïnt la participació i demanant disculpes pel canvi de 
format a darrera hora a virtual novament, per les recomanacions de les autoritats per la situació 
meteorològica i perqué ja teníem ganes de fer un Consell de Cooperació pressencial.  
Així mateix, aprofita per a presentar a la Coordinadora de Projectes Estratègics i Internacionals de la 
que ara dependrà la Cooperació al Desenvolupament.  
 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 25-03-2021 
 
S’aprova sense esmenes.  



2.- Aportacions a projectes locals 2021 
 
La regidora comenta la proposta d’atorgament a projectes locals que es va aprovar per JGL.  
Es projecta la presentació amb els projectes, entitats, països i imports atorgats.  
 
Es transcriu quadre resum:  
 
 

 
 
 
3.- Aportacions a projectes i emergències del Fons Català  2021 
 
La tècnica de cooperació explica la proposta i el pressupost disponible enguany per al Fons, d’acord 
amb el que es va acordar en la sessió del 25/03, incrementant l’aportació per fer front a l’augment de 
projectes i perqué durant l’any no hem pogut realitzar les activitats de sensibilització habituals, 
Primavera Solidària, Festa i Fira de la Solidaritat, Fòrum de Ciutats Defensores. Així mateix, l’import 
inicial s’ha vist incrementat també pel sobrant de projectes locals.  
Es transcriu la proposta que s’ha compartit.  

PROJECTE / LOCALITZACIÓ PENDENT  APORTACIÓ  
 FINANÇAMENT MUNICIPAL  
2871 – Institut de formació integral Padre Segundo Montes – El 
Salvador. (Escola Isidre Martí, Ajuntament d’Esplugues) 

obert 6.566,84 

3542 –  Dona, economia social i treball digne a El Salvador 
Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris) 

 
 

63.099 

 
 

6.000 
3565 - Millora de la salut visual i dels serveis d'optometria a 
Zinguinchor (Senegal). Ajuntament de Viladecans (soci XBLL i 
del projecte JUSUR) 

 
 

40.598 

 
 

6.000 
3620 – Suport a l’observatori de Drets Humans a la necro frontera 
(Estat Espanyol) de CA-MINANDO FRONTERAS 

 
 

Emergència - 29.256 

 
 

3.814 

3461 – Efecte de la COVID-19 en diversos projectes actius a 
països on la cooperació municipal és més present – FCCD  Emergència - obert 

 
 

4.000 
3621 – Atenció sociojurídica a persones en desplaçament forçat 
i incidència a la frontera sud: Ceuta de NO NAME KITCHEN Emergència - 46.545 

 
                       4.000 

  30.380,84 



 
 
Per part dels assistents s’accepta la proposta presentada. 
 
 
4.- Estat justificacions 2019/2020 i pagaments 2021 
 
La tècnica de cooperació comenta el següent:  
 
PROJECTES 2019 - JUSTIIFICACIONS 
- Dels 7 projectes: 

- 5 justificacions es van aprovar a finals del 2020 
- 1 està previst que passi per la JGL 26/11/2021 
- 1 resta pendent d'aprovació (caldria haver demanat prórroga i està en tràmit de validar nova 
documentació) 

 
PROJECTES 2020 - JUSTIFICACIONS 
- Dels 8 projectes: 

- S'han realitzat tots els pagaments 
- 1 entitat ha renunciat per impossibilitat de realitzar el projecte dins el període d'execució 
establert 
- 2 entitats han demanat prórroga d'execució i estan dins de termini  
- 4 presentades. En revisió a Serveis Econòmics 
- 1 pendent (caldria haver demanat prórroga i està en tràmit de validar nova documentació) 

 
 
PAGAMENTS 2021 
 
No s’ha realitzat cap, donat que les justificacions presentades no han estat aprovades. Resten 
pendents de revisió.  
 
 
5.- Activitats de sensibilització (Presentació llibres, Ciutats Defensores dels Drets Humans, 
Taula rodona, Dies Europeus de la Solidaritat Local, exposicions, ...)  
 
La regidora agraeix l’assistència als actes de sensibilització de presentació de les publicacions 
“l’Abecedari de la Solidaritat” i “l’Enrotlla’t amb els ODS” i la mostra de l’Abcdari, amb la Fundació Josep 
Comaposada-Sindicalistes Solidaris, al que ens van acompanyar l’alcaldessa Pilar Díaz i el Secretari 
General de l’UGT Catalunya, Camil Ros i va presentar la Núria Pelay, co-autora i Tècnica de 
Sindicalistes i a la taula rodona de cooperació i igualtat, “Violència envers les dones: una realitat 
mundial”, a la que també ens va acompanyar l’alcaldessa Pilar Díaz i les 3 ponents: Aissatou Diallo i 
Amina Jones de l’Associació Humanitària contra l’ablació de la dona africana i la Bombo N’dir de  
l’Associació de Dones immigrants Subsaharianes.  
 
Així mateix, comenta i recorda la importància d’assistir a les activitats que s’organitzen des del Consell 
i des de les pròpies entitats en mostra de suport i acompanyament entre totes i per anar ampliant la 
xarxa de persones sensibilitzades amb els valors que volem transmetre i també com a requisit que es 
recull a les bases, tant en participació com en organització.  
 
Es mostren imatges dels diferents actes organitzats a la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues.  
  
La Tècnica de cooperació comenta que en la xerrada sobre “Malbarament alimentari” que vam 
organitzar conjuntament amb l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE) dins el programa 
dels European Days of Solidarity Local (EDLS), l’assistència va ser baixa i qué és una llàstima, doncs 
la ponent, infermera i docent a Sant Joan de Déu, Àngela Rourera va fer una presentació excel·lent on 
va donar eines i trucs per utilitzar en el nostre dia a dia i evitar el malbaratament alimentari del que hi 
ha una xifra esfereidora i és que cada any es llencen 31 Kg. de menjar per persona.  
 



Estan també a la Biblioteca les exposicions dels ODS d’ANUE i la mostra fotogràfica “Viure Defensant 
Drets” de Mundubat i Brigades Internacionals, dins el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, 
fins el proper 30/11/2021.  
Així mateix, els tallers virtuals que s’hanf et enguany amb les defensores dels drets humans, tant els 
adrerçats als centres educatius com les xerrades en obert han tingut força assistència. 
 
 
6. Memòria 2020 
 
La tècnica de cooperació comenta el document de la Memòria que recull el conjunt d’activitats 
realitzades durant l’any 2020 en matèria de solidaritat i cooperació al desenvolupament, la seva 
evolució, la distribució del pressupost municipal per conceptes, els projectes als que s’han destinat 
aportacions i les activitats de sensibilització que van haver de realitzar-se en format virtual.  
 
Es comparteix el document i s’enviarà per correu als membres del Consell de Cooperació.  
 
 
7.- Diversos 
 
7.1. Percentatge destinat a Cooperació al Desenvolupament 
 
La regidora comenta que el pressupost pel 2022, està previst que passi pel Ple del desembre, i que la 
proposta i la voluntat és mantenir el percentatge en el 0,7%. 
 
7.2. Calendari de Consells de Cooperació 2022. 
 
La regidora comenta que com havíem acordat, la voluntat és tornar al format pressencial i a la 
periodicitat que teníem establerta, fent sessions cada dos mesos aproximadament, en dijous i a les 18h 
a l’Espai Baronda.  
 
El calendari seria: 03/02, 31/03, 05/05, 21/07, 29/09 i 17/11/2022 
 
7.3. Festa de la Solidaritat 2022 
 
El representant de Sindicalistes Solidaris pregunta quin serà el format de la Festa de l’any vinent, si 
serà conjunta amb Fira d’Entitats o només Festa de la Solidaritat.  
La regidora comenta que encara no s’ha parlat i que ho traslladarà tan aviat es decideixi.  
 
 
Sense més temes a tractar, es dóna per finalitzat el Consell a les 18.45h.  
 
   
 
 
 
 
 
 
Claudia Acebrón           Tere Gómez 
Presidenta        Secretària 
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