
 
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                            06/2018         
 
DATA: 22 de novembre de 2018                    INICI: 18’10                                   FI: 19:00 

 
Entitats representades 
 
Agermanament solidari 
Associació DIAS  
Creu Roja 
Fundació Juan Ciudad 
Fundació Santa Magdalena 
Grup Ayllu 
Parròquia Santa Magdalena 
Sindicalistes Solidaris  
Grup Municipal ICV 
Grup Municipal C’s 
 
 
 

Entitats excusades 
 
Amizade, Junts per Moçambic 
Escola Isidre Martí 
Fundació Pau i Solidaritat 
Fundació Vicente Ferrer 
Institut Joaquim Blume 
Islàmic Relief 

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 27-09-2018 
2.- Valoració Ciutats Defensores dels Drets Humans 2018 
3.- Aportacions a projectes del Fons Català i/o en concepte d’emergències  2018 
4.- Informació activitats d’Educació per al Desenvolupament curs 2018-2019 
5.- Diversos 
 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
Previ a l’inici de l’ordre del dia el coordinador de l’àmbit comenta que està al corrent de les 
dificultats en les justificacions, tramitació i pagament de les aportacions 2018. 
 
Es compromet a parlar amb Intervenció i donar resposta el més aviat possible.  
 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 27-09-2018 
 
S’aprova sense esmenes.  
 



 
2.- Valoració Ciutats Defensores dels Drets Humans 2018 
 
La regidora comenta les activitats realitzades.  
 
Hi van participar 261 alumnes dels Instituts Joanot Martorell, La Mallola i les Escoles 
Natzaret i Utmar, de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat.  
 
El Fòrum realitzat el 5/10 va anar molt bé, amb una elevada participació de joves i amb molt 
bon treball previ en els tallers impartits per l’entitat Grup Eirene. Les defensores de drets 
humans participants aquest any han estat:  
 

- Spitou Mendy - Drets de les persones migrants / drets laborals – Senegal (viu de 
des de fa 15 anys a Almerí) 

-  Ahmed Ali - Dret a la llibertat d’informació, expressió i opinió – Egipte (viu acollit 
a Madrid dins el programa de defensors dels drets humans d’Aministia 
Internacional) 

- Marisa Franco - Drets de les persones migrants / lluita contra les deportacions - 
EEUU 

 
L’activitat es va complementar amb actuacions del grup de rap “La Llama”, sorgit del barri 
del Raval, amb cançons pròpies de reivindicació de drets. La proposta està molt acollida 
entre els joves, donat que aporta una part més lúdica a l’acte.  
 
Des del departament de cooperació, s’ha realitzat la valoració amb el Grup Eirene 
(col·laborador i dinamitzador de les activitats), que recull les valoracions dels centres 
educatius participants i el seu professorat, i amb la xarxa de municipis que hi participem al 
projecte (15 Ajuntaments, més les entitats d’àmbit supramunicipal i altres institucions), i en 
totes elles es fa una valoració molt positiva general del projecte i amb alts indicadors 
d’impacte:  
 

- Activitats realitzades: 68 
- Públic assistent: 8034 persones 
- Aparicions en premsa i en webs dels actors: 122 
- (majoritàriament premsa local, però també en premsa general com: l’InfoK, RNE, 

Diari Ara, La Directa, La Jornada, Ràdio Xarxa i pendent de publicació El 
Salto/Público).  

 
 
 
3.- Aportacions a projectes del Fons Català i/o en concepte d’emergències  2018 
 
Arribats al final de l’exercici, es presenta la proposta d’aportacions a projectes del FCCD.  
 
La regidora explica el pressupost total inicial (14.006,40€), menys l’emergència del volcà 
Fuego a Guatemala (2.000€), ens queden 9.456€ per distribuir. Seguint els criteris habituals 
de distribució: entitats del consell i projectes propis, es presenta la següent proposta:  
 
 
PROJECTE / LOCALITZACIÓ PENDENT  APORTACIÓ  
 FINANÇAMENT MUNICIPAL  
2871 – Institut de formació integral Padre Segundo Montes – El 
Salvador. (Escola Isidre Martí, Ajuntament d’Esplugues) 

obert 2.006,40 

3200 – Xarxa d’Agents pel treball digne a El Salvador (Fundació 
Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris) 

17.908  2.000 



3183 - Ciutats Defensores dels Drets Humans, edició VII, 2018  2.500 
3193 – Enfortiment promoció, protecció i drets laborals – Perú – 
(Fundació Pau i Solidaritat) 

11.464 950 

2.958 – Millora de la capacitat productiva i generació d’ingressos 
en el sector agrícola  
RUANDA – (Creu Roja Catalunya) 

23.705 
 

2.000 

 9.456,40 
 
 
 
Per part dels assistents, s’accepta la proposta.  
 
 
4.- Informació activitats d’Educació per al Desenvolupament curs 2018-2019 
 
La regidora explica les activitats sol·licitades pels centres educatius, amb dades realment 
gratificants, donat que son el fruit d’una molt bona feina per fer una proposta atractiva per als 
centres,  d’activitats diverses, d’interès pel professorat i de reconeixement a les entitats i 
petites organitzacions que hi ha al darrera. Alguna dada quantitativa: 
 

- Total peticions: 178 tallers (grup/aula) 
- Alumnes: 4717  
- Pressupost aproximat: 26.000€ 

 
 
Es comenta per part dels assistents l’èxit del programa, el volum de feina i l’elevat 
pressupost amb dificultats per assumir-ho tot i que poder caldrà aplicar criteris.  
Els assistents comenten que poder cal augmentar el percentatge per a Sensibilització, o si 
més no, l’import que sigui necessari per poder atendre tota la demanda.  
 
La regidora comenta que es mirarà.  
 
 
 
5.- Diversos 
 
5.1.- Delegació tècnica de la Xarxa Baix Llobregat a Marràqueix. 
 
La tècnica comenta que la propera setmana, del 28 al 30/11, es realitzarà una viatge a 
Marràqueix, per part de l’equip tècnic de la Xarxa Baix Llobregat del projecte JUSUR de 
Cooperació Directa de l’Ajuntament. La delegació està formada pels 5 tècnics municipals de 
cooperació al desenvolupament (Gavà, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Viladecans 
i Esplugues).  
 
Dins l’estratègia establerta pel 2018-2021, “Empoderament i igualtat d’oportunitats en el cicle 
de vida de les dones”, per al 2019, cal tancar el projecte que consistirà en l’elaboració d’un 
diagnòstic participatiu en les 5 comunes marroquines i identificació de les accions 
d’intervenció.  
 
Els municipis amb els que treballarem són: Arrondissaement de Menara i les Communes 
Sidi Rahal, Ras Alain, Zarktan i Wahat Sidi Brahim, amb la contrapart habitual que és 
IMADEL (Centre Marroquí per al desenvolupament Local) 
 
Més informació sobre el projecte:  
 
La quarta fase del projecte se centrarà  en l’empoderament de la dona, des de totes les 
seves vesants:  accés a l’educació de nenes i adolescents en totes les etapes educatives, 



lluita contra la violencia de gènere i protección de les víctimes, promoció de l’autonomia 
económica de les dones a través de programes educatius no sexistes, promoure la 
participación de la dona en assumptes públics i capactitació de la dona per millorar la seva 
salud sexual i reproductiva.  
 
 
5.2.- Calendari de Consells 
 
La regidora comenta que programarem com es fa habitualment, els consells de cooperació 
de l’any vinent, però tenint en compte que hi ha eleccions municipals, fixarem només 3:  
 

- 31/01, 7/03, 2/05 
 
Com és habitual, seran a les 18h a l’Espai Baronda.  
 
 
5.3.- Jornada de Voluntariat 
 
La regidora comenta que el proper 1/12 es farà el Dia del Voluntariat amb un seguit 
d’activitats informatives i formatives per a totes aquelles persones amb inquietuds per fer 
voluntariat. L’activitat començarà a les 11h. a l’Espai Baronda i finalitzarà a les 12.30h. Es 
farà una conferència sobre voluntariat, es projectarà el vídeo “Fem voluntariat”, una taula 
rodona “El voluntariat que mou el món”, una actuació musical i un refrigeri per finalitzar.  
 
Es demana que es faci difusió de l’activitat.  
 
 
5.4.- Trobada de Voluntaris de Creu Roja. 
 
El representant de la Creu Roja, comenta que el passat 27/10, es va fer a l’Espai Baronda, 
la Trobada autonòmica de cooperació internacional, drets humans i dret internacional 
humanitari, amb 70 participants i on es va debatre i treballar sobre els ODS i l’Agenda 2030. 
 
Comenta que va ser molt interessant i profitosa i destaca la comoditat i la idoneïtat de l’espai 
per fer l’activitat. Agraeix la cessió de l’equipament, tot i comentar algunes dificultats en la 
gestió de la reserva i la documentació a aportar, com l’assegurança, en els darrers dies.  
 
 
 
 
Sense més temes a tractar, es dona per finalitzat el Consell, tot despedint-nos de l’Enriqueta 
Llavinés, que avui ha estat el seu darrer consell. Moltíssimes gràcies Enriqueta per compartir 
amb totes i tots nosaltres aquests anys de feina i d’impuls de la cooperació al 
desenvolupament i la sensibilització per un món més just.  
 
 
Proper Consell de Cooperació: dijous 31 de gener de 2019, a les 18h. a l’Espai Baronda 
 
 
 
 
 
Mariber Peláez           Tere Gómez 
Presidenta        Secretària 


	PROJECTE / LOCALITZACIÓ

