
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                                            04/2014 
 
DATA: 5 de juny de 2014                    INICI: 18:30                         FI: 19:45h 

 
Entitats representades                                  
 
Agermanament solidari    
Amizade – Junts amb Moçambic 
CiU 
Comissió Solidaritat La Mallola 
Creu Roja 
DIAS 
Escola Isidre Martí  
ERC 
EUiA 
Fundació J.Comaposada-Sindicalistes Solidaris 
Fundación Juan Ciudad 
Fundació Pau i Solidaritat 
Fundació Santa Magdalena 
Grup Municipal ICV 
Grup Municipal PP 
Representant d’Instituts Severo Ochoa, Joanot 
Martorell i  Joaquim Blume 
 
 

Entitats excusades 
 
Fundación Vicente Ferrer  
 
 
 
 
 
 

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  10-04-2014 
2.- Valoració 14a Festa de la Solidaritat i 11a Festa del Comerç Just i programació Primavera Solidària a 
Esplugues 
3.- Presentació projectes pendents 2014 per part de les entitats 
4.- Proposta distribució projectes locals 2014 
5.- Diversos.  
  
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 10-04-2014.  
 
S’aprova sense cap esmena.  
 
2.- Valoració 14a Festa de la Solidaritat i 11a Festa del Comerç Just i programació Primavera 
Solidària a Esplugues 
 
Representants de les entitats (Sindicalistes Solidaris, Fundació Santa Magdalena, Fundación Juan 
Ciudad, Creu Roja i Grup Mpal. ICV) comenten diversos aspectes de valoració de tota la programació 
que es recullen a continuació com a positius i com aspectes a tenir en compte i/o millorar:  
 
Aspectes positius:  
  

-     elevat nombre d’entitats del Consell 
- Molta afluència de públic al llarg del dia. La celebració de la Festa conjunta amb Fira d’Entitats 

dóna molta més visibilitat.  



- espectacle de la tarda (Mandginka. La Ruta dels Esclaus de la Fundació Akwaba). Molt adient i 
molta gent de públic.  

- Exposició “Estenem els projectes” 
- Valoració molt positiva tant d’assistència com d’interès de la visita al Centre Logístic d’Acció 

Humanitària i Emergències de la Creu Roja a La Pobla de Claramunt.  
 
Aspectes a tenir en compte per a properes edicions i/o millorar:  
 

- Taller de cuina. Espai poc adient ja que a l’estar obert, el públic que passa intercedeix en el  
taller. Es comenta també que estava poc preparat per l’entitat i els plats no van agradar. 
Exposició “Estenem els projectes” no va lluir a les diferents parades. Poca visibilitat. Es 
comenten aspectes tècnics de la qualitat de la impressió.  
Es comenta que es portarà per diferents equipaments municipals i/o centres educatius per tal de 
donar-li visibilitat i informar sobre els projectes que tenen les entitats.  

- Proposta de realitzar fulletó amb la informació dels projectes per tal de distribuir-los en cada 
carpa 

- La baixa participació de les entitats del Consell en les activitats organitzades  
- Avançar dates treball a les escoles pel concurs de dibuix per augmentar participació i facilitar 

treball als mestres 
- Proposar nou format concurs (p.e. treball cooperatiu (grups i/o aula, ..., incloure-ho a plàstica, ....) 
- Buscar data i espai per a l’any vinent que garanteixi elevada assistència de públic 

 
Per part de la tècnica s’agraeix la col·laboració de les entitats participants i a les que han organitzat 
alguna activitat, en especial a Sònia de Fundació Santa Magdalena per la seva gran col·laboració i 
implicació.  
 
3.- Presentació projectes pendents 2014 per part de les entitats 
 
INSTITUT JOANOT MARTORELL 
 
ANYS PRESENTAT:  2012/2013/2014 
PROJECTE: Continuació projecte “Sembrando amor como el maiz”. 3a fase 
LOCALITZACIÓ: Equador 
DESCRIPCIÓ: Educació i formació informal a 4 grups de dones organitzades de comunitats indígenes de 
la província d’Imbabura en diversos àmbits, salut, educació i cultura (drets humans, drets dels pobles 
indis, visió indígena, valors i principis, lideratge i cura i protecció del medi ambient.  
CONTRAPART: Fundación Pueblo Índio del Ecuador 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  166.306€ 
 
 
INSTITUT JOAQUIM BLUME 
 
ANYS PRESENTAT:  2013/2014 
PROJECTE: Promoviendo estilos de vida saludables para mejorar las condiciones de alimentación, 
nutrición y participación de la comunidad Educativa 
LOCALITZACIÓ: Puno - Perú 
DESCRIPCIÓ: Millorar les condicions d’alimentació, nutrició i participació de la comunitat educativa de 
13 centres de les província de Puno, mitjançant reconeixements mèdics nutricionals, activitats de 
sensibilització sobre nutrició i pràctiques saludabes a través de formació a mares i pares, docents i 
alumnes, dotació de menús equilibrats i enfortiment de capacitats de gestió dels centres.  
CONTRAPART: Global Humanitaria Perú 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  92.360€ 
 
 
INSTITUT SEVERO OCHOA 
 
ANYS PRESENTAT: 2014 
ENTITAT LOCAL: IES SEVERO OCHOA 
PROJECTE: Electrificació de 12 habitatges 
LOCALITZACIÓ: El Escano (Honduras) 
DESCRIPCIÓ: Electrificació habitatges de la zona rural 
CONTRAPART: Comitè Oscar Romero 
COST TOTAL DEL PROJECTE: 4.518 € 
 
 



Escola ISIDRE MARTÍ 
 
ANYS PRESENTAT: 2012/2013/2014 
PROJECTE: Institut de Formació Integral Padre Segundo Montes 
LOCALITZACIÓ: Comunitat de Segundo Montes (El Salvador) 
DESCRIPCIÓ: Construcció sala d’ús múltiple per a l’Institut i la comunitat 
CONTRAPART: Fundación Segundo y Santiago Montes 
COST TOTAL DEL PROJECTE: 35.009 € 
 
 
4.- Proposta distribució projectes locals 2014 
 
La regidora comenta la proposta de distribució a projectes per a 2014, que es transcriu al final d’aquesta 
acta (es distribueix còpia als assistents) tot esmentant alguns dels criteris generals i específics que s’han 
aplicat (també s’adjunten a la proposta) i que es recullen al Pla Director de Cooperació 2015-2015. Així 
mateix, comenta que el nombre de projectes ha augmentat respecte l’any passat, passant de 10 a 14. I  
que l’import a distribuir és el mateix de 2013, 83.910€.  
 
Per part de la tècnica de cooperació també es comenten alguns aspectes respecte als impresos i a la 
documentació dels projectes, sobre tot administrativa. Així mateix, comenta alguns criteris de valoració 
relatius a la implicació i participació de les entitats i contraparts en l’execució dels projectes. Es recorda 
també que els criteris generals estan extrets dels de valoració (sense puntuació) del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament.  
 
La regidora comenta també que hi ha hagut una sol·licitud de l’Associació DIAS, per a un projecte de 
brigades (voluntaris que es desplaçaran a Marroc durant l’estiu) per a realitzar tasques de formadors i 
formadores i complementar el projecte de cooperació al desenvolupament que realitzen. Recorda, que 
d’acord amb els criteris establerts pel propi Consell, aquesta aportació surt de sensibilització i correspon 
a un percentatge del cost del bitllet i amb un màxim d’aportació.  
 
 
5.- Diversos.  
  
5.1.- LRSAL 
 
La regidora comenta en relació a la “LRSAL” - Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local, que ja està en vigor des de l’any passat, la situació en la que es trobem i en el que ens pot afectar 
en l’àmbit de la cooperació internacional.  
Per part dels assistents s’obre debat en aquest sentit respecte l’aplicació i els ajuntaments que es poden 
veure afectats, per dimensions de població i sobre tot, en el cas dels més grans, en les situacions 
econòmiques que es trobin.  
Es comenta també que la cooperació al desenvolupament és una voluntat política i una política pública 
més de l’Ajuntament d’Esplugues.  
 
5.2.- Representant al Consell de Comunicació  
 
La regidora comenta que tenim pendent de nomenar un representant del Consell de Cooperació al 
Consell de Comunicació. Es recorda que la freqüència de reunions d’aquest òrgan serà anual.  
 
Surt com a voluntària l’Enriqueta Llavinés, representant de la Fundació Santa Magdalena 
(Agermanament Solidari).  
 
5.3.- Jornada sobre els reptes comunicatius de la cooperació local 
 
La tècnica de cooperació comenta que hem participat en un estudi de la FCONG (Federació Catalana 
d’ONG), amb el suport de la Diputació de Barcelona, sobre la comunicació i la cooperació a l’àmbit local. 
Hem participat uns 10 Ajuntaments de la província de Barcelona, de característiques diferents com Sant 
Boi, Terrassa, Sabadell, Sant Joan Despí, ... entre altres. El 17/06, a l’Auditori del Pati Maning (c/ 
Montalegre, 7 de Barcelona) es realitzarà la presentació de les conclusions i propostes per tal de millorar 
la comunicació de la cooperació, realitat que en el moment actual que ens trobem, cal reforçar sense 
dubte. Des de la regidoria es considera que a algunes entitats els pots ser d’utilitat assistir ja que pot 
contribuir a millorar els seus plans de comunicació. S’enviarà la informació als assistents i es demana es 
confirmi assistència per tal de fer inscripció conjunta des d’Esplugues 
 
 



 
5.4.- Projecte Ciutats Constructores de Pau 
 
La tècnica de cooperació explica que ens hem adherit a un projecte de sensibilització en xarxa de 15 
Ajuntaments de la província de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el FCCD, el CCAR (Comissió 
Catalana d’Ajut al Refugiat, l’IDHC (Institut de Drets Humans de Catalunya) i TMB, que vol donar a 
conèixer la feina de diferents activistes de Pau, ajudant a conscienciar sobre les diferents situacions de 
conflicte que hi ha al món, incidint sobre les seves causes, conseqüències i possibles solucions, 
promovent debats i reflexions. El projecte es portarà a terme entre l’1 i l’11/10/2014 i s’està treballant en 
la programació. A Esplugues volem portar els ponents el 9/10/2014 a la tarda i els activistes seleccionats 
són:  

- Meir Margalit. Destacat intel·lectual que coneix perfectament la situació a l’Orient Mitjà des d’una 
perspectiva del moviment pacifista israelià). Pendents de confirmar el ponent Palestí.  

- Chema Caballero. Ex missioner que ha treballat a Sierra Leone molts anys i que realitza treballs 
de promoció de Justícia i Pau i Drets Humans. Ha dedicat molts anys a treballar en favor dels 
menors soldats.  

- Txema Urquijo. Destactat activista en favor de la Pau i expert en el conflicte del País Basc. 
Portaveu de la coordinadora pacifista Gesto por la Paz. Director de Drets Humans al 
Departament de Justícia del Govern Basc i assessor de la Direcció de Víctimes.  

 
La participació econòmica d’Esplugues per aquest projecte sortirà de l’aportació que ja tenim reservada 
per el FCCD, ja que el tenen com a projecte de sensibilització a Catalunya, i serà de 2.000€.  
La visibilitat i incidència de participar en un projecte en xarxa d’aquesta magnitud té un valor afegit sobre 
les accions que puguem realitzar a nivell local.  
 
S’està treballant en tota la programació general del projecte, així com amb les activitats vinculades que 
es puguin realitzar en paral·lel. Es farà arribar tota la informació per correu electrònic als membres del 
consell.  
Els assistents troben molt interessant participar en aquesta activitat de sensibilització en xarxa.  
 
 
Sense més temes per tractar, es dóna per finalitzat el Consell.  
 
 
 
 
Proper Consell: 25 de setembre de 2014 a les 18:30h al Saló de Plens de l’Ajuntament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariber Peláez                                                        Tere Gómez 
Presidenta                                                               Secretària 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 

COST € 
ENTITAT LOCAL PROJECTE LOCALITZACIÓ / PAÍS 

 TOTAL  SOL·LICITAT 
CONTRAPART 

 
ATORGAT 

AMIZADE, JUNTS AMB MOÇAMBIC 
Extensió del dret a una educació superior i 
igualitària per joves de centres, Fase II 

Beira/Moçambic 19.028 9.000 
Amizade, JAM Beira 

6.500 

ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA 

Cafè, cacau i cítrics sota els arbres dels 
camperols del Valle del riu Yacuambi 

Cafcacit-Zamora / Equador  182.322 9.000 
Creu Roja 
Equatoriana 8.000 

ASSOCIACIÓ DIAS (*) 
Millorar les condicions de vida de les persones de 
Timerssit, especialment dels infants i joves 

AitMellouol / Marroc 9.236 6.465
Association Amal 
Timerssit 6.200 

COMISSIÓ SOLIDARITAT  
LA MALLOLA 

Post-alfabetització de comunitats indígenes zona 
RAAS 

Costa Atlàntica Sud / Nicaragua 37.051 10.853

Asociación 
Educación 
Popular Carlos 
Fonseca 
Amador (AEPCFA 

6.100 

ESCOLA ISIDRE MARTÍ 
Institut Formació  Padre Segundo Montes 
(construcció aula polivalent) 

Departament Morazán / El Salvador 35.009 9.000

 
Fundación Segundo 
Montes de El 
Salvador 

6.500 

ESPLAI ESPURNES 
Investigació sobre la llengua i cultura Quiché en 
intercanvi amb Catalunya amb voluntat 
d'empoderament 

Guatemala 12.908 8.518 
Fundación 
Educativa Fe y 
Alegría 

3.600 

FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA-
SINDICALISTES SOLIDARIS 

Formació i inserció al mercat de treball per a joves 
de Tetuan, Fase III 
 

Tetuán / Marroc 153.320 9.000

Federació 
Democràtica 
del Treball del 
Marroc 

8.000 

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT 
Enfortiment dels mecanismes de promoció, 
protecció i defensa del treball digne, Fase II 

Guatemala 109.680 9.000

 
Instituto de Estudios 
Sindicales, 
Indígenas y 
Campesinos de 
Guatemala 

6.500 

FUNDACIÓN JUAN CIUDAD 
Millora de les infrastructures de l'Institut Psquiàtric 
San Juan de Dios 
 

Cochabamba / Bolívia 16.313 8.000

 
Orden Hospitalaria 
de San Juan de 
Dios 

7.400 

   
 

 

   
 

 

   
 

 



   
 

 

 
COST € ENTITAT LOCAL PROJECTE LOCATLITACIÓ / PAÍS 

TOTAL        SOL·LICITAT 

 
CONTRAPART ATORGAT 

FUNDACIÓN VICENTE FERRER Millora en l'accés i  qualitat de l'ensenyament Anantapur / Índia 55.485 9.000

Rural/Women 
Devolpment Trust 
Fund.Vicente Ferrer 
Índia 

7.400 

INSTITUT JOANOT MARTORELL 
Continuació projecte “Sembrando amor como el 
maiz”. 3a Fase 

Província Imbabura / Equador 166.306 12.493
Fundación Pueblo 
Índio 
del Ecuador 

4.000 

INSTITUT JOAQUIM BLUME 
Promoviendo estilos de vida saludables para 
mejorar las condiciones de alimentación, nutrición 
y participación de la comunidad Educativa 

Província de Lampa, Puno y San Antonio de 
Putina / Perú  

92.360 12.200
Global Humanitaria 
Perú 4.000 

INSTITUT SEVERO OCHOA Electrificació de 12 habitatges  El Escano / Hondures 4.518 11.746
Comitè Oscar 
Romero 2.500 

PARRÒQUIA SANTA MAGDALENA 
Escola i orfenat Sant Agustí  
Beques Menjador 

Madagascar / Àfrica 
 

11.844 11.844
Orfelinat de 
Madagascar 
 

7.210 

 
(*) projecte brigadistes  
 

ASSOCIACIÓ DIAS (*) 

Millorar les condicions de vida de les persones de 
Timerssit, especialment dels infants i joves. 
Desplaçament dels joves aquest estiu per a fer de 
voluntaris en el projecte socioeducatiu 

AitMellouol / Marroc 3.200 960

 
 
Associació DIAS 

960 

 
 
 
Criteris de distribució d’aportacions del Consell i els específics, relatius a prioritats, tipus i localització dels projectes, que es recullen al Pla Director (extrets dels criteris generals de 
valoració del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament) i dels que es relaciona alguns a continuació:  
 
 
 No dotar cap projecte amb més de 9.000 €. 
 Finançar el 80% de la despesa. L’entitat beneficiària del país de destí o l’entitat proposant haurà d’aportar com a mínim un 20% del cost total amb fons propis o finançament de tercers.  
 Tenir en compte les activitats de sensibilització que realitza l’entitat proposant  
 Que contemplin la realització d’accions de sensibilització associades al projecte tant a nivell internacional com local 
 Que potenciï la participació d’altres grups o associacions ciutadanes.  
 Que garanteixi la participació dels beneficiaris i beneficiàries de l’acció  
 Capacitat de gestió del projecte.  
 Que l’interlocutor, soci local o contrapart, al país destinatari sigui una associació, entitat o institució reconeguda i amb funcionament democràtic que garanteixi la realització del projecte. 
 Presència de membres de l'entitat en l'execució material del projecte i/o la seva avaluació final, així com el flux d'intercanvi i enriquiment mutu.  
 Gestió dels projectes en coordinació amb altres entitats i ONGS  
 Que es duguin a terme amb la participació de la població destinatària del projecte.  
 Que se'n puguin beneficiar la població en general, sense que hi hagi cap discriminació per motius de raça, religió, sexe o qualsevol altre condició personal o social.  


