
 
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió         03/2022 
 

DATA: 16 de juny de 2022                                         INICI: 18.10h                                   FI: 20:05 
 

Entitats representades 
 
Amizade, Junts Amb Moçambic 
Assemblea Local de la Creu Roja 
Associació Socioeducativa NouSol  
Comissió Solidaritat La Mallola 
Fundació Islàmic Relief  
Fundació Santa Magdalena 
Fundació Pau i Solidaritat  
Fundació Vicente Ferrer 
Sindicalistes Solidaris  
 
 
 

Entitats excusades 
 
Grup Ayllu 
Julián Carrasco – ECP 
Fundació Juan Ciudad 
Fundació Vicente Ferrer – Duli  

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 31-03-2022 
2.- Presentació dels projectes 2022 per part de les entitats  * 
3.- Informació resolució concurs subvencions 2022 
4.- Valoració Fira d’Entitats – Festa de la Solidaritat i del Comerç Just 
5.- Informació i valoracióaltres activitats Primavera Solidària 2022 
6.- Visita delegació Marroc  
7.- Avaluació i elaboració del nou PDC 2022-2025 
8.- Diversos  
 

DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
La regidora dóna la benvinguda a totes les assistents i donat que hi ha cares noves, proposa una ronda 
ràpida de presentació.  
 
S’incorporen al Consell les següents representants:  
 

- Lara Fita, de la Fundació Vicente Ferrer 
- Begoña Galera, de la Funació Pau i Solidaritat  

  
 
 



 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 31-03-2022  
 
S’aprova sense esmenes 
 
 
2.- Presentació dels projectes 2022 per part de les entitats  * 
 
 
FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA-SINDICALISTES SOLIDARIS 
 
ANYS PRESENTAT: 2022 
PROJECTE: Apoderament de les dones sindicalistes al Marroc 
LOCALITZACIÓ: Meknes, Kenitra, Tanger, Casablanca i Marrakech -  Marroc 
DESCRIPCIÓ: Pretèn tancar el cercle iniciat l’any 2018 i que durant tres fases ha promogut el 
coneixement i l’organització de les dones sindicalistes de la CDT i la FSD.  
El projecte «Dona, Igualtat i Treball Digne al Marroc» va néixer arrel de dos seminaris de dones 
sindicalistes realitzats a Mohammedia i Casablanca i a on es va veure la necessitat de formar i 
organitzar a les sindicalistes per tal d’incorporar-les en els òrgans directius dels sindicats i dotar l’acció 
sindical efectuada d’una perspectiva de gènere.  
El projecte incidia en tres àmbits: lloc de treball, sindicat i societat. Malgrat la pandèmia de la COVID19, 
tot i les dificultats, s’han constituït un gran nombre de secretaries (50) de la dona a les diferents regions 
i sectors del país i es compta amb equips de treball a totes elles. Tot i així les dificultats derivades dels 
confinaments i restriccions no han permès obrir suficientment els objectius dins de les empreses, restant 
visibilitat de les sindicalistes davant dels empresaris i de les seves companyes. Amb la voluntat de 
reforçar aquest àmbit neix el present projecte que incidirà sobre les treballadores de 5 regions, 
principalment en el sector de l’ensenyament preescolar – reconegut recentment per les autoritats-, però 
també en l’agricultura, el tèxtil, la sanitat i la neteja i jardineria.  
 
Fomentar la participació i organització de dones sindicalistes, apoderant-les per defensar els seus drets 
humans laborals i civils.  
Formar a les sindicalistes perquè puguin defensar els drets humans laborals de les dones dins de les 
empreses i del sindicat amb veu pròpia  i  
Organitzar a les sindicalistes perquè formin una xarxa amb suficient pes específic per tal de prendre les 
seves decisions i defensar els drets humans laborals i civils de les companyes.  
CONTRAPART: Confederación Democrática del Trabajo (CDT)  
COST TOTAL DEL PROJECTE:  102.400€ 
EXECUCIÓ: 01/07/2022 al 30/06/2023 
JUSTIFICACIÓ: 30/09/2023 
 
 
ASSOCIACIÓ NOUSOL 
 
 
ANYS PRESENTAT: 2022 
PROJECTE: Apoderament des de la saviesa 
LOCALITZACIÓ: Bobo-Diolasso – Burkina Faso  
DESCRIPCIÓ: El projecte pretén des d’una perspectiva feminista, decolonial i intercultural, empoderar 
a les protagonistes contribuint a la disponibilitat, qualitat, acceptabilitat, assequibilitat i sostenibilitat en 
el temps del seus DDHH a una vida lliure de violències, mitjançant l’impuls del seu empoderament i 
autonomia econòmica, capacitació i formació per què de forma autònoma puguin 1) prevenir, detectar 
i lluitar per a l’erradicació de les violències masclistes en l’àmbit de la parella, el laboral i el 
sociocomunitari, 2) participar degudament en les estructures de poder de les que ja formen part, 
estimulant la seva formació i el seu empoderament polític i 3) re-apropiar-se dels seus cossos i de la 
seva llibertat sexual, promovent el seu dret al propi cos, els seus drets sexuals i reproductius i el dret a 
la cura, sanació i auto-cura. 
Les protagonistes d’aquest projecte viuen en un país pobre i en conflicte. Amb l’arribada constant de 
persones desplaçades, s'ha agreujat encara més la inseguretat alimentària i l’accés a l’aigua. La 
societat en la qual han nascut és fortament patriarcal, qüestió que marca els seus destins. No gaudeixen 
del dret a l’educació, són obligades a quedar-se a casa donant suport a les tasques de la llar. Encara, 



a uns tretze anys de mitjana, són casades en contra la seva voluntat convertint-se, forçosament, en 
nenes-mare. No tenen accés a la propietat, ni possibilitats de generar ingressos propis, fet que les 
condemna a dependre d’un marit propietari de la casa, de la terra i dels diners. Pateixen maltractament 
psicològic, físic, econòmic i sexual, tal com va constatar Amnistia Internacional l’any 2016. El tret 
diferencial que marca la intensitat del maltractament és el fet de produir ingressos familiars. Per aquest 
motiu, i a petició de les titulars de drets, el projecte vol incidir en l’autonomia econòmica, oferint formació 
que les permeti fer les seves activitats productives més rentables, com una forma de disminuir el risc 
de violències masclistes i d'augmentar el gaudi dels seus DDHH. 
CONTRAPART: Fédération Hakilisigui des Collectifs d'Association des Hauts-Bassins 
COST TOTAL DEL PROJECTE: 31.115€ 
EXECUCIÓ:     01/01/2022 al  31/12/2022 
JUSTIFICACIÓ: 31/03/2023 
 
 
3.- Informació resolució concurs subvencions 2022 
 
La regidora informa que en la JGL del 4/06/2022 es van aprovar les aportacions a projectes d’enguany 
que es transcriu a continuació:  
 
 

 
 
 
La tècnica comenta i recorda el tema dels terminis d’execució i la importància de demanar pròrroga dins 
els terminis aprovats, quan sorgeixi qualsevol contratemps que provoqui que els terminis es modifiquin. 
La petició es pot fer un dia abans, però sempre dins del termini.  
 
 
4.- Valoració Fira d’Entitats – Festa de la Solidaritat i del Comerç Just 
 
La regidora comenta que la Festa de la Solidaritat i del Comerç Just, enguany amb la Fira d’Entitats, va 
coincidir amb una jornada de temperatures molt altes que no esperàvem per les dates, alhora que 
agraeix a les entitats la seva participació i implicació, així com estar tot el dia allà.  
 
Comenta també que l’activitat proposada per la Creu Roja, de l’experiència en 3D de visita al camp de 
refugiats del Líban, va tenir molt bona acollida i tothom la valora molt positivament.  
 
Pel que fa a la ubicació de l’activitat, totes les entitats presents al Consell que també hi van assistir a la 
Fira, coincideixen que l’espai no era el més adient, donat que s’ha d’anar expressament allà, no és zona 



de pas i no disposa de cap protecció ni pel sol (extraordinàriament inusual per aquelles dates) i per la 
pluja si fos el cas.  
Coincideixen també que per al format de fira conjunta el marc ideal és Rambla del Carme.  
 
Així mateix, es comenta que donat que l’any vinent la Festa serà només nostra, podrem triar espai, 
horari, lloc, format i per això la regidora convida a les entitats a pensar en noves propostes que donin 
una volta a l’activitat i la facin més interessant i atractiva per a la ciutadania, però també per a les 
entitats, tenint un protagonisme i un paper més actiu.  
 
Sorgeixen idees i propostes:  
 

- Concurs de dibuix de l’escoles. Es reprendrà l’any vinent amb la col·laboració de la 
Fundació Santa Magdalena, especialista en comerç just.  

 
- Activitats complementàries de les entitats de la ciutat (culturals, ...) 

 
- Promoure la participació dels joves en activitats i/o sensibilització (sessions formatives als 

estudiants).  
 
- Organitzar una gymkana 

 
- Incorporar la figura del dinamitzador de la festa 
 
- Que les entitats expliquin en 3’ que fan i on treballen.  

 
Així mateix, es concreta el següent format per l’any vinent:  
 
Durada: 10 a 14h 
Dia: dissabte. (al voltant del 15/05).  
Dinamitzador: el noi que fa els reis (preguntar).  
 
Per que fa a l’actuació de l’espectacle “Maleïdes les Guerres i aquell qui les va fer”, es valora la qualitat 
de la proposta, però com es va veure afectada i deslluïda pel lloc, amb solapament d’actuacions de 
bastoners i castellers en el mateix horari.  
 
Es concreta que pel proper Consell del 29/09/2022, es portin idees per anar dissenyant la propera Festa 
de la Solidaritat i del Comerç Just.  
 
Es comenta també que l’exposició “Refugiades de Lluny de prop” que va estar al Casal va ser molt 
interessant i l’espectacle del músic Sirià també va agradar molt a les assistents.  
 
Es torna a parlar de la baixa assistència a les activitats i es recorda la implicació que les entitats del 
Consell han de tenir en les activitats pròpies, garantint sempre la participació.  
 
Les activitats finals de la Primavera Solidària, van ser la col·laboració en la Festa del Joc, i tot i que 
també va ser una jornada de molta calor, els contes beduïns van anar molt bé, ubicant l’actuació per la 
forta calor a una zona d’ombra, però amb un nombre adient de nenes i nens i els seus pares i mares. 
El grup també ens va traslladar que va agradar i que havia anat bé.  
 
El Joc d’Escapada, explica la representant de la Fundació Pau i Solidaritat, que van tenir algunes 
dificultats de logística i no estaven prou identificats en la zona. Però van fer algun joc i va anar bé.  
També els va servir per fer valoració de reformular el joc dels ODS i fer-lo extensiu a altres espais.  
i que serveixi per informar i sensibilitzar sobre els ODS en tots els àmbits  
 
La coordinadora comenta que els ODS s’han d’incorporar arreu i que l’Ajuntament te l’Agenda 2030 
que en breu s’aprovarà. Incorpora totes les idees comentades per fer que arribi a la ciutadania.  
 
 
 
 



 
6.- Visita delegació Marroc  
 
La regidora explica la visita de la Comuna de Ras Ain Rhamna en el projecte de cooperació directa 
JUSUR al Marroc.  
Amb aquesta comuna es treballa la salut, sexual i reproductiva.  
 
Vol agrair a la Fundació Juan Ciudad i a en David Fitó, especialment, així com a tot l’equip de 
professionals que ens va rebre a l’HSJD i per la disponibilitat i col·laboració per a fer la visita a l’Àrea 
de la Dona i el Bloc Obstètric, podent entrar a gairebé tots els espais i les habitacions de part natural, 
equipades amb tots els recursos naturals per a què les dones puguin parir com decideixin però sempre 
amb la màxima seguretat tant per la mare com pel nadó.  
 
La delegació va mostrar força interès fent preguntes i demanant per qüestions sanitàries i organitzatives 
i de gestió del centre. L’equip de professionals va atendre totes les demandes fins i tot amb l’oferiment 
de fer arribar els protocols.  
 
Després els vam portar a fer una visita a la Visita a La Rajoleta, donat que compartim tradició ceramista. 
Cal dir, que els va interessar força i van estar molt participatius.  
 
Aquesta visita ha estat en el marc del projecte i amb l’assistència tècnica sol·licitada per la Comuna, i 
ha visitat els altres municipis de la Xarxa Baix Llobregat, Gavà, Sant Joan Despí i Viladecans, reunint-
se amb diferents col·lectius i visitant diversos equipaments (centres de salut, llevadores, equips tècnics 
de salut, associacions de dones, centres d’informació per a joves, especialistes en salut, sexual i 
reproductiva) i posant en valor la cooperació tècnica com a part important de la cooperació amb 
l’intercanvi d’experiències i compartir bones pràctiques, que enriqueixen a les dues parts, i 
complementen la transferència de recursos econòmics.  
 
Es projecten algunes imatges de la visita a l’Hospital, amb la recepció allà de l’alcaldessa a la delegació.  
 
 
7.- Avaluació i elaboració del nou PDC 2022-2025 
 
 
La coordinadora comenta la situació i el procés  
 

- Avaluació de l’actual  
- Elaboració del nou PDC  

 
Comenta també que des de Planificació estratègica es va elaborar el Pla de Projecció Internacional i 
que ara el nou PDC, ha d’anar amb coherència amb aquest Pla.  
 

- Haurà de participar el Consell de Cooperació, la ciutadania (ara existeix l’eina participa) i 
diferents actors locals.  

- Proposta d’adjudicació: 22/07/2022 
- Demanarem oferta a 3 empreses.  
- La temporalitat del PDC – mirar si ha d’estar fet en data 31/12/2022 i/o més enllà i/o en tot cas 

es podria demanar pròrroga donat que es valora i comenta el temps i les reunions de treball 
que necessita per a què sigui una eina útil.  

 
 
Es remetrà a les entitats l’actual PDC.  
 
 
 
 
 
 
 
8.- Diversos  



 
8.1.- Islamic Relief informa sobre la situació a l’Àfrica  
 
La representant d’Islamic Relief comenta la greu situació de fam que està patint Àfrica i com totes les 
conseqûencies climàtiques, de guerres allà, de guerra a Europa, no han fet més que agreujar la situació 
d’una població amb greus problemes de nutrició i gana. Més de 30 milions de persones estan patint 
una tragèdia. Àfrica és la gran oblidada.  
 
Es projecta el vídeo de la recent visita d’IR als projectes que treballa i concretament a Kenia on han 
editat un vídeo, al que no cal afegir-li res més.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=o28n3TVoWk4 
 
S’obre un debat molt interessant i enriquidor per part de tots els assistents sobre el vídeo i la situació a 
l’Àfrica, sobre els camps de refugiats d’arreu i sobre les discriminacions en les actuacions d’ajuda 
d’emergència.  
 
 
 
Sense més temes a tractar, es dona per finalitzat el Consell, tot agraint l’assistència i la participació de 
totes i tots, a les 20.05h.  
 
 
 
 
Proper Consell: dijous 29 de setembre de 2022 a l’Espai Baroda 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claudia Acebrón      Tere Gómez 
Presidenta        Secretària 
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