
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                                            05/2014 
 
DATA: 25 de setembre de 2014                    INICI: 18:30                         FI: 19:20h 

 
Entitats representades                                  
 
Agermanament solidari    
CiU 
Creu Roja 
DIAS 
Escola Isidre Martí  
Fundació J.Comaposada-Sindicalistes 
Solidaris 
Fundació Pau i Solidaritat 
Grup Ayllu 
Grup Municipal PP 
Representant d’Instituts Severo Ochoa, 
Joanot Martorell i  Joaquim Blume 
 
 
 

Entitats excusades 
 
Esplai Espurnes 
Fundación Juan Ciudad 
Fundació Santa Magdalena 
 
 
 
 
 
 

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 05-06-2014 
2.- Memòria Solidaritat i Cooperació any 2013 
3.- Activitats de solidaritat i cooperació al PAEC, curs 2014-2015 
4.- Projecte Ciutats Constructores de Pau  
5.- Projecte Cooperació Directa al Marroc  
6.- Diversos 
 
  
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 10-04-2014.  
 
S’aprova sense cap esmena.  
 
2.- Memòria Solidaritat i Cooperació any 2013 
 
La regidora comenta i explica la Memòria d’activitats del 2013. (s’enviarà per correu electrònic als 
membres del Consell). Destaca alguns aspectes de la mateixa, com l’augment d’activitats d’Educació 
pel Desenvolupament que s’ofereixen a les escoles i la bona acollida que tenen curs rere curs, 
augmentant moltíssim la participació dels alumnes de la ciutat. L’apartat de cooperació directa i el del 
Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, 2012-2015. 
 
 
 



 
 
 
 
3.- Activitats de solidaritat i cooperació al PAEC, curs 2014-2015 
 
La regidora comenta les activitats que enguany hem incorporat en matèria d’Educació pel 
Desenvolupament dins el Programa d’Activitats Educatives Complementàries a les escoles per al 
curs 2014-2015. Son 25 tallers de diferents temàtiques (comerç just, resolució de conflictes, consum 
responsable, igualtat i especialment aquest any, tallers de foment de la cultura de Pau). El termini per 
a fer sol·licituds per els centres educatius finalitza el 15/10/2014.  
Podeu trobar més informació a : http://paec.lluert.net/activitats.php 
 
 
4.- Projecte Ciutats Constructores de Pau  
 
La regidora recorda (es va explicar al consell del juny) que ens hem adherit a un projecte de 
sensibilització en xarxa de 13 Ajuntaments de la província de Barcelona, la Diputació de Barcelona, 
el FCCD, el CCAR (Comissió Catalana d’Ajut al Refugiat, l’IDHC (Institut de Drets Humans de 
Catalunya) i TMB, que vol donar a conèixer la feina de diferents activistes de Pau, ajudant a 
conscienciar sobre les diferents situacions de conflicte que hi ha al món, incidint sobre les seves 
causes, conseqüències i possibles solucions, promovent debats i reflexions. El projecte es portarà a 
terme entre l’1 i l’11/10/2014. A Esplugues tindrem els ponents el 9/10/2014 a la tarda i els activistes 
seleccionats són:  
 

- Meir Margalit. Destacat intel·lectual que coneix perfectament la situació a l’Orient Mitjà des 
d’una perspectiva del moviment pacifista israelià). Pendents de confirmar el ponent Palestí.  

- Chema Caballero. Ex missioner que ha treballat a Sierra Leone molts anys i que realitza 
treballs de promoció de Justícia i Pau i Drets Humans. Ha dedicat molts anys a treballar en 
favor dels menors soldats.  

- Txema Urquijo. Destactat activista en favor de la Pau i expert en el conflicte del País Basc. 
Portaveu de la coordinadora pacifista Gesto por la Paz. Director de Drets Humans al 
Departament de Justícia del Govern Basc i assessor de la Direcció de Víctimes.  

 
Previ a la xerrada realitzarem una activitat de sensibilització, Arpa i Pau, recital de música i poesia 
sobre la Pau, a càrrec de Berta Puigdemasa (arpista) i Roger Pera (actor).  
 
Com a activitat complementària es realitza en aquestes dates, l’exposició “Els Murs de la vergonya. 
Destruïm barreres, construïm la Pau”, i activitats diverses de foment i cultura de Pau a les escoles de 
la ciutat.  
 
Els dossiers de difusió s’estan editant i es distribuiran en els diferents equipaments municipals (es 
recorda la importància d’assistir i fer-ne difusió de l’acte). També es disposa d’un blog i de facebook i 
es penjarà tota la informació a la web de l’Ajuntament,  així mateix, podeu trobar tota la informació del 
projecte Ciutat Constructores de Pau en els següents enllaços:  
 
 
http://ciutatsconstructoresdepau.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/ciutatspau 
 
 
5.- Projecte Cooperació Directa al Marroc  
 
La regidora comenta que ahir dimecres ens va visitar una delegació marroquina de funcionaris i 
electes (6 responsables tècnics, 2 presidents de municpis de la zona de Marràqueix) amb els que 
tenim el projecte de cooperació directa conjunt amb 4 municipis més de la comarca i la Diputació de 
Barcelona per a la posada en marxa de 5 centres cívics que permetin la implementació de polítiques 
locals de proximitat i de polítiques socials als municipis de la zona de Marràqueix, treballant la 
formació tècnica des d’aquí com a valor afegit al projecte en els diferents àmbits que ens han 

http://paec.lluert.net/activitats.php
http://ciutatsconstructoresdepau.wordpress.com/
https://www.facebook.com/ciutatspau


sol·licitat i en els que nosaltres, els municipis, som referents (polítiques d’igualtat, gestió cultural, 
ocupació, descentralització i atenció a la ciutadania, ....) 
 
La visita es va desenvolupar amb una recepció oficial a l’Ajuntament on se’ls va fer una petita xerrada 
sobre Esplugues, per ubicar-los i que coneguessin una mica la nostra història, i després ens vam 
desplaçar al Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD) on es va desenvolupar la part 
tècnica de funcionament, gestió i polítiques d’Igualtat (amb el Pla d’Igualtat) que es porten a terme al 
nostre Ajuntament. La sessió els va resultat molt interessant i van estar molt receptius i participatius 
en tot moment, manifestant-nos personalment al final de la visita, que els havia resultat por 
enriquidora i profitosa.  
 
6.- Diversos 
 
6.1.- Projecte Esplugues Roda Solidaritat 
 
La tècnica de cooperació, explica les dificultat de l’entitat Tus Ojos, per portar a terme el projecte del 
curtmetratge a principis d’agost al Marroc amb la participació dels voluntaris de l’entitat DIAS, ja que 
quan va arribar a l’aeroport de Casablanca li van requisar la càmara i després de 5 dies 
d’innumerables gestions en diferents organismes i estaments no va ser possible aconseguir el permís 
per a realitzar les gravacions. Per aquest motiu, tot el projecte s’ha vist alterat i no arribarem a temps 
per tenir-lo per a l’octubre (estava previst que formes part de les activitats complementàries de 
Ciutats Constructores de Pau). Els contactes amb les diferents entitats del consell que van manifestar 
el seu interès en participar en el projecte es reemprendran en breu. Alguna entitat manifesta que han 
estat diversos els intents de tancar dates amb Tus Ojos i a darrera hora no ha estat possible. Es 
parlarà amb l’entitat.  
 
6.2.- Canvis de representant a la Fundació Pau i Solidaritat 
 
L’actual representant comenta que per càrregues de feina i després d’anys de participar, a partir 
d’ara vindran al consell altres companyes de la Fundació, així com canvia també la direcció i 
responsabilitat dins al Fundació dels temes de cooperació. Saida serà la responsable territorial i 
assistiran al consell Isabel i Puri. Mercè s’acomiada tot agraint l’acollida en aquest consell de 
cooperació i destacant el funcionament i el caire de respecte i participació que ha mostrat sempre.  
 
Des de la regidoria se li dona les gràcies per la seva participació i interès i es dóna la benvinguda a 
les noves participants.  
 
6.3.- Emergència de la Fundación Juan Ciudad 
 
El representant de Sindicalistes Solidaris comenta que està oberta una emergència de la Fundación 
Juan Ciudad per obrir un dels hospitals tancats a la zona afecta per èbola de l’Ordre dels Germans 
Sant Joan de Déu. (justament avui les representants d’aquesta entitat en el consell s’han excusat per 
qüestions laborals, precisament, reunió a Madrid). Comenta si es podria destinar una part del 
pressupost reservat per emergències a aquesta qüestió i proposant es faci un vot de confiança en la 
regidoria i que no calgui esperar al proper consell, un cop conegudes les dades, es faci una aportació 
que col·labori amb aquesta re-obertura immediata per atendre a la població de la zona. Per part de la 
resta d’assistents al consell s’accepta la proposta. Des de la regidora es contactarà amb Lucía i 
Carolina per a cercar la informació i esperem que en el proper consell ens puguin explicar de primera 
ma la situació.  
 
 
Sense més temes per tractar, es dóna per finalitzat el Consell.  
 
 
Proper Consell: 20 de novembre de 2014 a les 18:30h al Saló de Plens de l’Ajuntament. 
 
 
Mariber Peláez                                                        Tere Gómez 
Presidenta                                                               Secretària 


