
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                                            01/2015 
 
DATA: 15 de gener de 2015                    INICI: 18:30                         FI: 19:25h 

 
Entitats representades                                  
 
Agermanament solidari    
Amizade 
Comissió Solidaritat La Mallola 
Creu Roja 
DIAS 
ERC 
Fundación Juan Ciudad 
Fundació Pau i Solidaritat 
Fundació Vicente Ferrer 
Grup Ayllu 
Grup Municipal CiU 
Grup Municipal PP 
Representant d’Instituts Severo Ochoa, 
Joanot Martorell i Joaquim Blume 
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 27-11-2014 
2.- Pressupost cooperació 2015. 
3.- Bases projectes cooperació 2015. 
4.- Primavera Solidària 2015 
5.- Diversos.  
  
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 27-11-2014.  
 
S’afegeix a la llista d’assistents l’entitat Amizade.  
S’aprova sense cap altre esmena.  
 
2.- Pressupost cooperació 2015. 
 
La regidora explica les dues propostes de distribució que presenta (es distribueix còpia als 
assistents). D’acord amb el que es recollia en el Pla Director de Cooperació 2012-2015, els 
percentatges destinats als quatre apartats es mouen entre les forquilles recomanades i per aquest 
motiu en ambdues propostes destina el màxim a projectes locals 60%. Es manté el FCCD i 
emergències i entre els altres dos conceptes, Sensibilització i Cooperació Directa, hi ha una 
oscil·lació d’un  2% a repartir entre les dues propostes.  



Per part dels assistents i després de fer-ne diverses aportacions, es decideix acceptar la segona 
proposta que es transcriu a continuació.  
 
PRESSUPOST 2015 140.000,00 € 
Projectes locals 60% 84.000,00 € 
FCCD + Emergències 10% 14.000,00 € 
Sensibilització 23% 32.200,00 € 
Cooperació Directa 7% 9.800,00 € 

 
 
4.- Bases projectes cooperació 2015. 
 
La secretària del consell comenta que ha enviat per correu electrònic a les entitats tota la informació 
relativa a les bases de projectes de cooperació i brigadistes 2015, amb tots els impresos de sol·licitud 
de subvenció, les dates així com el document de la fitxa projecte,  que recomana utilitzar, ja sigui 
utilitzant l’imprès o el guió, de mínims, que facilita la recopilació de dades així com la posterior 
valoració del projecte. Es recorda que per a qualsevol consulta i/o dubte podeu contactar amb el 
departament de cooperació. La data límit és el 27/02/2015. 
 
 
4.- Primavera Solidària 2015 
 
La regidora comenta les dates en que es realitzarà la programació Primavera Solidària a Esplugues; 
del 20/04 al 16/05. La cloenda serà la Festa de la Solidaritat, el dissabte 16 de maig, matinal a la 
Pista vermella del Parc Pou d’En Fèlix.  
 
Així mateix, comenta el tema de l’assistència a les activitats de sensibilització que es realitzen des 
del consell, i molts dels assistents comenten en aquesta línia que cal la implicació i difusió, així com 
l’assistència a les activitats.  
 
Sorgeix debat i algunes idees per anar treballant:  
 

- Xerrades: Creu Roja (5 anys després a Haití); Fundació Vicente Ferrer, ... es parla de 
realitzar-ne 3/4 durant la programació  

- Activitat de sensibilització sobre els projectes de les entitats amb el suport del vídeo realitzat  
que es mirarà de complementar amb la resta d’entitats. També disposem de l’exposició. 

- Concurs de Dibuix de Comerç Just: (Innovació: treball col·lectiu, mural, ...).  
- Per la Festa: Creu Roja comenta que pobablement tindrà unes Titelles Solidàries  
- Fundació Juan Ciudad: comenta que es podria fer una Ginkana Solidària  

 
La regidora valora molt positivament totes les propostes, i demana que es vagin concretant a través 
de la tècnica de cooperació. Així mateix, com sempre, s’inicien reunions de coordinació amb la 
Fundació Santa Magdalena, entitat que porta els temes de comerç just al municipi.  
 
 
5.- Diversos.  
 
5.1.- Xerrada de Creu Roja i Fundación Juan Ciudad.  
 
El representant de Creu Roja comenta que estan treballant conjuntament per organitzar una xerrada 
sobre Ebola i una metgessa cooperant. Es realitzarà a l’Auditori de Sant Joan de Déu i quan tinguin 
la data informaran.  
 
5.2.- Informació projecte Cooperació Directa de l’Ajuntament.  
 
La regidora comenta que dilluns es va realitzar una reunió político-tècnica de valoració, seguiment i 
noves propostes de futur (2015-2016).  
 
Es resumeixen algunes dades:  



 
1a fase del projecte: 2011-2013 / 2a fase: 2013-2014 
Títol: Enfortiment de la política local de proximitat a la regió de Marràqueix.  
Municipis: Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts i Viladecans i Diputació 
de Barcelona.  
Durant la 2a fase s’incorpora a la Xarxa Baix Llobregat, l’Ajuntament de Gavà.  
Aportació anual de cada ajuntament: 6.000€ 
 
Resultats:  
 

 5 centres oberts i operatius al districte Ménara: 
 

◦ Centre sociocultural (casal d’entitats) 
◦ Casal de dones amb una participació de 350 dones 
◦ Casal de joves amb 25 associacions 
◦ Centre d’atenció per a dones 
◦ Complex cultural amb 20 associacions i 345 joves inscrits 

 
 Un casal d’entitats obert al districte de Guéliz que dona servei a  54 associacions: amb un 

programa de capacitació i un pla d’activitats anual 
 Un casal per a joves obert al districte de Sidi Youssef Ben Ali amb la participació de 380 

joves. 
 El centre sociocultural del municipi de Souihla equipat amb una participació de 350 dones, 30 

homes, 185 nens i nenes, i 60 joves 
 El municipi de Sid Zouine Sid va recuperar un centre sociocultural per a més de 45 

associacions locals 
 El centre cultural del municipi d'Ait Ourir està en construcció 
 El municipi d’Ait Faska està en procés de recuperació del centre de formació professional. 

 
 
3a fase: 2015-2016 
Títol: Apoderament i suport a 10 ciutats de la regió de Marràqueix per a l’elaboració, execució, 
seguiment i avaluació de plans de desenvolupament municipal. Planificació i desenvolupament 
estratègic amb la participació ciutadana, perspectiva de gènere i transparència. (es fa constar el títol 
definitiu del projecte) 
 
Consolidació de la Xarxa Baix Llobregat amb experiència de treball conjunt, des de 2010, i el suport 
de la Diputació de Barcelona fan que aquesta 3a fase vagi més enllà en un projecte de Planificació 
estratègica que contribueixi a la transformació mitjançant la formació de tècnics i electes del Marroc 
per desenvolupar plans estratègics que promoguin polítiques públiques socials.  
 
Municipis participants al Marroc: Commune Souihla, Commune Sidi Zouine, Commune Ait Faska, 
Commune Sidi Rahal, Commune Zamrane , Commune Oulad Aarad, Municipalité Al Ataouia, 
Municipalité Ait Ourir, Distrito de Gueliz, Marrakech ciudad, Districto de Menara, Marrakech ciudad.  
 
Aportació anual de cada ajuntament: 6.000€ 
 
5.3.- Sopar de la Fam de la Parròquia Santa Magdalena  
 
La representant d’Agermanament Solidari comenta que el sopar serà el 6 de març a les 20.30h. a 
l’Avenç. Quan disposin del programa el farà arribar.  
 
 
5.4.- XIX Fira de la Solidaritat.  
 
El representant d’Ayllu recorda que la Fira de la Solidaritat serà el dissabte 14/03/2014. Com a entitat 
volen treballar i sensibilitzar sobre tipus de solidaritat que es fa i volen fer activitats concretes 
d’intercanvi i coneixença entre les entitats participants el dia de la fira.  



El proper dimarts 20/01 a les 19.30h. al local de la Parròquia Sant Antoni hi ha haurà reunió de les 
entitats participants.  
 
5.5.- Projecte de cooperació al FCCD de Fundació Pau i Solidaritat.  
 
Les representants de la Fundació Pau i Solidaritat distribueixen als assistents informació relativa al 
projecte que tenen al FCCD i que en el 2014 l’Ajuntament, a proposta del Consell, ha realitzat 
aportació segons es va acordar en el Consell del 27/11/2015 (v. acta anterior).  
 
 
Sense més temes per tractar, es dóna per finalitzat el Consell.  
 
 
Proper Consell: 19 de març de 2015 a les 18:30h al Saló de Plens de l’Ajuntament. 
 
 
 
 
 
Mariber Peláez                                                        Tere Gómez 
Presidenta                                                               Secretària 


