
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
Acta de la reunió                     03/2012 
 
DATA: 10 de maig de 2012                                  INICI:  18’30h.     FI: 19’05 h 
 
Entitats representades                                                   Entitats excusades 
                                                                                            
Agermanament Solidari                                                    Assemblea Local Creu Roja       
Amizade                                                                            Escola Isidre Martí    
A.VV. Can Vidalet                                                             Fundació J.Comaposada-           
Comissió Solidaritat La Mallola                                        Sindicalistes Solidaris 
Escola Utmar                                                                    Fundación Juan Ciudad 
ERC                                                                                  Institut Joaquim Blume 
EUiA                                                                                  
Fundació Josep Comaposada 
Fundación Vicente Ferrer     
Fundació Santa Magdalena  
Grup Municipal CiU 
Representant Instituts Severo Ochoa i Joanot Martorell 
 
 
Presideix la Sra. Mariber Peláez, regidora de cooperació al desenvolupament. 
 
Actua de Secretària la Sra. Tere Gómez, tècnica de cooperació. 
 
Assisteix també una periodista d’ETV que realitza gravació de la sessió i entrevista a la 
regidora. 
 
 
TEMES TRACTATS 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del  22-03-2012. 
2.- 12a Festa de la Solidaritat / 9a Festa del Comerç Just 
3.- Projectes locals 2012. 
4.- Diversos.  
 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 22-03-12. 
 
S’afegeix a les entitats assistents la Comissió de Solidaritat La Mallola.  
S’aprova sense cap esmena.  
 
2.- 12a Festa de la Solidaritat / 9a Festa del Comerç Just 
 
La regidora explica el programa definitiu de la festa recordant que serà el diumenge 13 de maig 
d’11 a 20h. a la Rambla del Carme. 
 

- 11h. Inici de la Festa amb el grup Atabalats. A la Rambla.  
- 11.30h. Lectura del Manifest del Comerç Just. A l’escenari. A càrrec de la Fundació Santa 

Magdalena.  



- 12.00h. Taller de Cuina de Comerç Just: amb sabor a justícia. A càrrec d’Eva del Amo Davó, xef de 
cuina del restaurant El Diván de los sentidos de Cornellà i de l’entitat Alternativa 3.  

- 12.30h. Espectacle Infantil. “l’Aigua del poder”. A càrrec de La companyia Una mica d’aquí i d’allà i 
l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres.  

- 13.30 h. Lliurament de premis als guanyadors del 5è concurs de dibuix sobre Comerç Just 
- 17.30 h. Xerrada "Les dones com a motor del canvi als països en vies de desenvolupament". A 

càrrec d’Emma Izaola, de la Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris i Lancy Dodem, 
portaveu de la Fundació Vicente Ferrer.  

- 18.30h. Espectacle infantil. “Diada dels Contes del Món” a càrrec de l’Associació Comsoc.  
 

Es comenta l’activitat del concurs de dibuix al que han participat 3 centres educatius i aquesta 
mateixa tarda s’ha reunit el Jurat.  
 
La representant de Fundación Vicente Ferrer explica l’activitat conjunta que han organitzat amb la 
Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris. 
 
Es recorden també aspectes tècnics com d’infraestructura disponible, horaris, etc...  
 
3.- Projectes locals 2012. 
 
La secretària comenta els terminis per a la sol·licitud 2012 un cop aprovat el Pla Director en el Ple 
de l’abril. Aquest serà fins el 25 de maig. Així mateix, recorda la importància de presentar la 
sol·licitud amb l’imprès específic (Annex 1. Descripció bàsica del projecte), disponible al web 
municipal. Si no es fa servir aquest imprès, cal utilitzar-lo com a model per complimentar totes les 
dades obligatòries. Recorda també la importància de les dades de la contrapart, l’aportació de 
l’entitat, el projecte desglossat, així com, les justificacions posteriors que s’han d’ajustar 
exactament a la petició.  
 
Recorda també que cal registrar la sol·licitud a l’oficina d’atenció a la ciutadania (Plaça Santa 
Magdalena, 24), però que per a qualsevol dubte sobre els impresos es poden adreçar a la tècnica 
de cooperació prèviament.  
 
4.- Diversos 
 
4.1.- Teatre del Col·lectiu de Dones de Matagalpa 
 
Es comenta que s’ha fet la representació a l’Institut Joaquim Blume (la valoració és molt positiva 
tant per part del centre com del grup de teatre) i demà divendres es fa a La Mallola (11/05 a les 
11.45h).  
 
4.2.- Temes Pla Director 
 
La regidora comenta, que un cop aprovat el Pla Director, un dels temes principals en el que hem de 
treballar és el funcionament del Consell i proposa que sigui tema per el proper consell.  
 
4.3.- Activitats de sensibilització.  
 
El representant de l’Escola Utmar comenta que porta un cd amb fotografies de les activitats de 
sensibilització, concretament de la Jornada de la Pau. Distribueix algunes còpies entre els 
assistents. Es comenta que es podria posar al web municipal a l’apartat de cooperació al 
desenvolupament amb un link al web de l’Escola Utmar que ja ho té penjat.  
 
Proper Consell: 28 de juny de 2012 a les 18.30h. al Saló de Plens de l’Ajuntament.  
 
 
 
 
 
Mariber Peláez         Tere Gómez  
Presidenta       Secretària 
 


