
 
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió         04/2022 
de 

DATA: 29 de setembre de 2022                                                                   INICI: 18.10h       FI: 19:00 
 

Entitats representades 
 
Assemblea Local de la Creu Roja 
Associació Socioeducativa NouSol  
Comissió Solidaritat La Mallola 
Fundació Islàmic Relief  
Fundació Pau i Solidaritat 
Grup Ayllu 
Sindicalistes Solidaris  
 
 
 

Entitats excusades 
 
Fundació Santa Magdalena 
Fundació Juan Ciudad 

Presideix la regidora de cooperació al desenvolupament i promoció de la Pau, Claudia Acebrón.  
 
Actua de Secretària la tècnica de cooperació, Tere Gómez.  
 
Assisteix també la Directora de Projectes Estratègics i Internacionals, Ana Úbeda. 
 

 
TEMES TRACTATS 

 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 16/06/2022 
2.- Informació Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2022-2026 i Drets Humans i avaluació                                                                 
de l’actual 
3.- Informació Projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans 2022 
4.- Aportacions a projectes i emergències del Fons Català 2022  
5.- Activitats de sensibilització (Dies Europeus de la Solidaritat Local, exposició i presentació llibre, ...)   
6.- Diversos.  
 
 

DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 16-06-2022 
 
S’aprova sense esmenes 
 
 
2.- Informació Pla Director de Cooperació 2022-2026 i Avaluació de l’actual 
 
La directora de Projectes Estratègics, comenta i presenta a l’empresa que finalment ha estat 
adjudicatària per avaluar i elaborar el nou PDC, 2022-2026. 
 
A través de vídeo conferència, la Neus Martí explica el procés, del què projecta una presentació: 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Després de la presentació, es realitzen algunes preguntes:  
 



El representant de la Creu Roja, demana quina serà la implicació d’entitats?  
 
La Neus comenta que s’ha previst que els diferents agents puguin participar en moments claus però 
puntuals, en l’avaluació i l’elaboració, en la mesura que valorin però amb evidències de dades que es 
recolliran.  
Comenta també que es mirarà com s’ha executat el pressupost dels diferents anys.  
La fase 3 serà a l’octubre i es podria fer en alguna sessió del Consell, ordinari i/o extraordinari si és 
necessari.  
 
Es compartiran les dades revisades entre tots els actors participants en el PDC.  
 
La representant de l’entitat Nou Sol, demana pel format i les dinàmiques de les sessions de treball, com 
seran, si grupals, individuals, ... ?? 
 
La Neus respon que les dinàmiques poden ser com vulguin les entitats. Però l’ideal seria per separat 
per àmbits d’actuació, ... agents, tècniques, polítiques, ... es poden considerar propostes de participació 
conjuntes, si en algun moment, es valora important aquesta visió conjunta.  
 
S’agraeix la presentació i la participació de les entitats.  
 
 
3.- Informació Projecte Ciutats Defensores  
 
 
La regidora explica i comenta les activitats que realitzarem enguany dins el projecte i es projecten els 
dos vídeos d’aquesta edició.  
Es destaca que enguany acollim l’acte d’inauguració del projecte al recent inaugurat Casal de Cultura 
Robert Brillas amb la participació de tots els actors del projecte: 27 Ajuntaments, 4 institucions 
supramunicipals i 4 entitats especialistes en drets humans i cultura de pau.  

 
Es convida a assistir als membres del Consell als dos actes i es demana que confirmin assistència.  
 
 
 
 
 
 



4.- Aportacions a projectes i emergències del FCCD 2022 
 
La regidora explica la proposta de distribució, que com sempre, es basa en criteris de projectes 
d’entitats del Consell o vinculats i comenta que donat que encara falta per acabar l’any i el gran nombre 
de catàstrofes climàtiques que estan havent, reservar un romanent perquè ho puguem decidir en el 
proper Consell.  
 
Es recorda la distribució que vam fer a inicis d’any del pressupost, distribuït per conceptes, així com les 
despeses que ja s’han imputat a la partida de FCCD + Emergències: 

 
 
La proposta es concreta en els següents projectes:  
 

 

PROJECTE / LOCALITZACIÓ PENDENT  APORTACIÓ   
FINANÇAMENT MUNICIPAL  

2871 – Institut de formació integral Padre Segundo 
Montes – El Salvador. (Escola Isidre Martí, 
Ajuntament d’Esplugues) 

Finançament obert 6.000 

3542 –  Dona, economia social i treball digne a El 
Salvador - Fundació Josep Comaposada-
Sindicalistes Solidaris) 

51.099,29 6.000 

3763 – Millora de l’accés a la salut visual i dels 
serveis d’optometria a Ziguinchor i altres regions del 
Senegal 2022. - Ajuntament de Viladecans (soci 
XBLL) 

13.948,25  6.000 

3384 -  De l’exclusió a la inclusió de nens, nenes, 
adolescents i joves en situación de vulnerabilitat de 
Bobo-Diolasso – Burkina Faso. Assoc. NouSol.  

1.764,93 1.764,93 

Projectes Món Local Refugi / Emergències  PENDENT DE 
DISTRIBUIR   

13.609 

   



La representant d’Islamic Relief, comenta la greu situació que encara s’està vivint al Pakistàn, per les 
terribles inundacions que va haver al juny. Des de la seva entitat s’ha fet crida i s’està col·laborant amb 
aquesta emergència.  
 
La tècnica comenta que les emergències les hem de canalitzar a través del FCCD i que encara no han 
obert projecte. Per això, la proposta d’esperar al proper consell.  
 
Per part dels assistents, s’accepta la proposta presentada per la regidora de distribució entre 4 projectes 
i deixar el romanent pel proper Consell  
 
 
5. Activitats  
 
La regidora explica les properes activitats de sensibilització previstes, a les que convida a les entitats a 
assistir.  
 
Comenta també que la Oficina de Cooperació, de la Diputació de Barcelona, ens ha demanat poder 
inaugurar els Dies Europeus de la Solidaritat Local a Esplugues. És un plaer poder acollir-les.  
 
I també, l’entitat Sindicalistes Solidaris en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, han editat una 
exposició i un foto llibre, del fotoperiodista Antonio Sempere, amb el què ja hem col·laborat en diverses 
ocasions, visibilitzant les seves imatges.  
 
La representant de Sindicalistes Solidaris, explica que es tracta d’un nou projecte que vol visibilitzar les 
3 rutes de migrants a Europa: la frontera sud – Espanya-Marroc, la dels Balcans i la del Mediterrani, on 
moren milers de persones.  
 
 

 
 
Es passarà tota la informació dels actes i es recorda i demana l’assistència de les entitats del Consell.  
 
 
 
Sense més temes a tractar, es dona per finalitzat el Consell, tot agraint l’assistència i la participació de 
totes i tots, a les 19.05h.  
 
 
Proper Consell: dijous 17 de novembre de 2022 a l’Espai Baronda 
 
 
 
 
 
Claudia Acebrón      Tere Gómez 
Presidenta        Secretària 
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