
 
 
 

 

CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                             03/2019         
 

DATA: 26 de setembre de 2019                       INICI: 18.10h                          FI: 19.30h 

 

Entitats representades 
 
Agermanament Solidari 
Associació DIAS  
Creu Roja 
Escola Isidre Martí 
Fundació Juan Ciudad 
Fundació Pau i Solidaritat 
Fundació Santa Magdalena 
Fundacio Vicente Ferrer 
Grup Ayllu 
Islàmic Relief  
Parròquia Santa Magdalena 
Sindicalistes Solidaris  
Grup Municipal EnComúPodem  
 
 

Entitats excusades 
 
Amizade, Junts per Moçambic 
 

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. 
 
 

 

TEMES TRACTATS 

 
Presentació i salutació de la nova regidora de Cooperació al Desenvolupament i Promoció 
de la Pau, Claudia Acebrón.  
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 2-05-2019 
2.- Informació i Presentació dels projectes pendents del 2019 per part de les entitats  * 
3.- Valoració Primavera Solidària 
4.- Informació i estat de les justificacions i  pagaments 
5.- Informació Projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans 2019 
6.- Memòria Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament 2018 
7.- Diversos  
  
 

DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 



La regidora saluda i es presenta com a nova responsable de Drets Civils, Cooperació al 
Desenvolupament i Promoció de la Pau i adjunta a Polítiques de Dones i Usos del Temps. 
Comenta la seva voluntat, il·lusió i motivació, per contribuir a posar en valor la cooperació a 
Esplugues. Compta per fer-ho amb totes les entitats que ja hi treballen des de fa anys i es 
posa a la seva disposició per a qualsevol qüestió.  
 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 02-05-2019 
 
S’aprova sense esmenes.  
 
2.- Informació i Presentació dels projectes 2019 per part de les entitats  * 
 
 
 
FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT 
 
 
ANYS PRESENTAT: 2019 

PROJECTE: Defensa i promoció dels DDHHLL a Colòmbia 
LOCALITZACIÓ: 25 departaments de Colòmbia 
DESCRIPCIÓ: Contribuir a fer efectius els DDHH d’Associació, Vaga i Negociació Colectiva 
de les persones treballadores de Colòmbia, especialment dels 25 departaments implicats 

CONTRAPART: Central Unitaria De Trabajadores (CUT) 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  74.560 € 
EXECUCIÓ: 30/09/2020 
 
 
 
FUNDACIÓ VICENTE FERRER 
 
 
ANYS PRESENTAT: 2019 
PROJECTE: Promoure el dret a la salut sexual i reproductiva en el districte d’Anantapur 
LOCALITZACIÓ: Andhra Pradesh  / Índia 
DESCRIPCIÓ: Millorar l’estat de salut de dones i adolescents en edat fértil de les zones 
rurals de la regió de Kalyandurg. Millorar la qualitat de l’aigua  i formar en  pràctiques adients 
higièniques. Reduir la desnutrició. Capacitació del personal sanitari.  
CONTRAPART: Rural/Women Devolpment Trust 
Fund.Vicente Ferrer Índia 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  473.741 € 
EXECUCIÓ: 17/12/2019 
 

  

 
 
3.- Valoració Primavera Solidària 
 
Per part de la regidora es repassen les activitats de la programació que es van fer durant el 
mes de maig.  
 
Es destaquen alguns aspectes:  
 



- La ubicació de la Festa ha agradat molt. L’espai era molt acollidor, la decoració va 
agradar molt, l’espai molt adient i sembla que l’afluència de públic va ser més 
elevada que en altres indrets.  

- Es considera que la Plaça de la Vila és l’espai adient.  
 

- El representant de la Creu Roja comenta que van quedar molt satisfets amb la 
xerrada de la Julia Moreno, sobre persones migrants de pas per Barcelona. 
L’assistència elevada i cares noves.  

 
- Caldria fer més difusió entre els centres per tal de promoure més participació.  

També es comenta, que els centres que participen i es beneficien d’un nombre elevat 
de tallers d’educació en valors i per la justícia global, podrien implicar-se amb un  
retorn mínim com seria la participació en el concurs.  
Es comenten altres possibilitats de participació (murals, noves tecnologies, 
redaccions, ...). Tot plegat es tindrà en compte de cara a organitzar el concurs de 
l’any vinent.  

 
 
 
4.- Informació i estat de les justificacions i  pagaments 
 
La tècnica de cooperació confirma que finalment es van aprovar per JGL, les 6 sol·licituds 
que es van presentar.  
Així mateix, es comenta que hi ha expedients de justificació en tràmit d’aprovació i 
posteriorment cobrar les aportacions 2019.  
Les entitats manifesten que no han rebut els trasllats dels esmentats acords.  
 
El representant de Sindicalistes Solidaris recorda que resta pendent el tema del FCCD del 
2018, que va quedar pendent i falta l’acord d’assignació. Així mateix resta pendent el 
pagament de l’aportació del 2017.  
També pregunta pel destí del sobrant de projectes del 2019 i si finalment es destinarà al 
FCCD, en concepte de projectes i emergències.  
 
La regidora farà les gestions per tal d’esbrinar la situació del pressupost i poder fer els 
moviments correponents.  
 
El representant de la Creu Roja, demana si les Auditories (econòmiques i tècniques) podrien 
servir com a documents vàlids en les justificacions (es recorda que aquests documents 
serien de rang superior i per tant tenen valor jurídic).  
 
Diversos representants d’entitats, tornen a posar de manifest les dificultats amb les 
justificacions i demanen a la regidora que intercedeixi en aquest assumpte per tal de 
solucionar-lo i/o establir circuits i criteris clars.  
 
 
5.- Informació Projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans 2019 
 
La regidora informa de les activitats del projecte i concretament de les activitats que es 
realitzaran a Esplugues.  
 

DIJOUS 10 D’OCTUBRE DE 2019 
 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT  (Hayat Rguibi / Magaly Castillo/ Leonard Renteria) 
 



Hora d’inici acte 10.30h  
Hora final acte 13.00h 
 
Xerrada-debat de 3 defensores dels drets humans i activistes de Pau amb alumnes de 4t 
d’ESO i 1r de Batxillerat dels Instituts La Mallola, Joaquim Blume, Escola Natzaret i Escola 
Utmar.  
 
• Participació del raper Mr. Michael.  
 
 
Es convida als membres del Consell a assistir a l’activitat, tot informant abans a la tècnica de 
cooperació per reservar l’espai.  

 
 
DEL 14 AL 31 D’OCTUBRE DE 2019 
 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT   
 
EXPOSICIÓ “EL INFVIERNO SERBIO”, del fotoperiodista José Antonio Sempere 
 
Mostra de 23 obres que presenta de nou la imatge de milers de persones que es troben en 
situacions extremes tot buscant oportunitats d’una vida millor. Aquesta vegada a Sèrbia, país 
fronterer amb 4 estats de la Unió Europea i 4 de les repúbliques que van pertànyer a la ex 
Iugoslàvia.  
Sèrbia és la darrera frontera per a milers de persones que tracten d’arribar a la Unió 
Europea. Si bé Grècia, continua sent el principal país de trànsit i estancament de refugiats i 
immigrants, Sèrbia li segueix els passos.   
 
 
Inauguració i visita guiada el dijous, 17 d’octubre a les 18.00h.  
 
Aquesta exposició s’ha elaborat conjuntament amb Sindicalistes Solidaris i la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona i partir del novembre serà una mostra itinerant a disposició dels 
municipis de la província.  
 
Es convida als membres del Consell a assistir a l’activitat, tot informant abans a la tècnica de 
cooperació per reservar l’espai i per tenir en compte en el petit tast de comerç just.  
 
 
 
6.- Memòria Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament 2018 
 
La regidora comenta la Memòria del 2018 (que per motius de canvis en el consistori, s’ha 
endarrerit) i posa en valor tota la tasca que s’ha fet des del departament i la necessitat de 
donar visibilitat a la cooperació. En aquest sentit, demana la col·laboració de les entitats per 
aconseguir aquesta fita i de la que parlarà amb Comunicació.  
 Per part dels assistents en fan algunes propostes concretes: 
 
 - Creu Roja comenta que en cada Pont, es destini un espai a la cooperació.  



Diverses entitats hi donen suport, afegint que ha de ser una pàgina, una entitat mensual, un 
projecte, l’ajuda d’emergència, ...  
 
 - Islamic Relief comenta que caldria també fer-ne difusió a les xarxes socials i a la 
web.  
 

- Sindicalistes Solidaris comenta que cal definir una estratègia comunicativa per a la 
política pública de cooperació.  

Per part dels assistents es dóna suport a la proposta de la regidora i es considera 
adient donar-li l’impuls necessari.  

 
 
 

7.- Diversos  
  
 
7.1.- Tallers per a entitats 
 
Es distribueix als assistents informació relativa als tallers i formacions que es faran per 
entitats en el proper trimestre (digitalització, pàgines web, assessorament a entitats, ...). Es 
recorda que cal fer inscripció prèvia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sense més temes a tractar, es dóna per finalitzat el Consell.  
 
 
Proper Consell de Cooperació: dijous, 21 de novembre a les 18h. a l’Espai Baronda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claudia Acebrón           Tere Gómez 
Presidenta        Secretària 


