
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                            04/2018         
 
DATA: 28 de juny de 2018                    INICI:  18:05                                          FI: 19:25 

 
Entitats representades 
 
Agermanament solidari 
Associació DIAS  
Amizade, Junts per Moçambic 
Creu Roja 
Fundació Juan Ciudad 
Fundació Santa Magdalena 
Fundació Pau i Solidaritat 
Grup Ayllu 
Grup Municipal CE 
Grup Municipal ICV 
Grup Municipal PdCat 
 
C’s 
 
 
 

Entitats excusades 
 
Escola Isidre Martí 
Institut Joaquim Blume 
Islamic Relief 
Fundació J. Comaposada- Sindicalistes 
Solidaris 
 
 

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 19-04-2018 
2.- Diagnosi Pla de Convivència, a càrrec de l’empresa que l’està elaborant i del 
departament de Drets Civils 
3.- Valoració Primavera Solidària 2018 “Sense murs, sense guerres, sense fronteres” 
4.- Presentació dels projectes 2018 per part de les entitats  
5.-  Proposta d’aportació a l’emergència a Guatemala del FCCD 
6.- Diversos 
 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 19-04-2018 
 



Els representants del Grup Ayllu, en aquesta ocasió, Maria Rico i Ferran, prenen la paraula 
per manifestar el seu desacord amb un paràgraf recollit en l’acta del 19/04. Procedeixen a 
llegir un text, que lliuren en ma a la regidora, i que s’adjunta a aquesta acta.  
 
“... / ...  
 
“Com a grup de solidaritat, dels que porten més anys treballant a la població d’Esplugues i en concret 
al barri de Can Vidalet, no podem acceptar de cap de les maneres el que es manifesta sobre la nostra 
tasca a l’acta d’aquest Consell de Cooperació de la reunió del 19 d’abril de 2018. 
En concret al quart paràgraf del segon punt quan diu: “La regidora explica que això no pot ser, per 
que des del moment que l'Ajuntament no organitza l'activitat aleshores no pot assumir-ho. Si 
l'Ajuntament l'organitzés, la fira segurament tindria un altre plantejament i les entitats que 
participarien no serien de fora del municipi” 
Estem totalment d’acord que la Fira seria diferent doncs des del Grup Ayllu ja fa temps que vam 
investigar, reflexionar, debatre i analitzar sobre el que estàvem fent i vam decidir abandonar les 
concepcions paternalistes, assistencialistes i eurocèntriques de la cooperació i la solidaritat. Sabem 
perfectament que la nostra manera d’entendre la solidaritat és encara minoritària arreu, però no per 
això deixa de ser vàlida. 
Però el que és inadmissible, no sabem si per desconeixement o per mala fe, és que es digui que les 
entitats participants no serien de fora del municipi. Voldríem recordar a la Regidora, que sembla que 
és qui va dir això, que a l’última Fira el 61% dels participants eren d’Esplugues i el 22% de 
L’Hospitalet. No sabem el percentatge corresponent a les Fires organitzades per l’Ajuntament, però sí 
podem constatar que de les entitats assistents al consell d’aquesta acta, d’Esplugues són el 63%. 
Més o menys el mateix percentatge. 
Així doncs, demanem una rectificació i que en endavant tinguem més cura, si més no formalment, a 
l’hora de fer certes afirmacions. Si no ho fem correm el perill de mostrar el nostre “currículum ocult”. “  
 
... / ...” 
 
 
S’obre debat entre els dos representants d’Ayllu i la regidora en relació a la interpretació de 
les paraules i es fan els aclariments adients, fent esment en tot moment per part de la 
regidora que les seves paraules no van tenir en cap cas, voluntat de menyspreu, 
senzillament era la seva opinió sobre la realitat del format de la Fira. Tot i així, contrastarà 
les dades. 
 
L’acta s’aprova sense esmenes.  
 
 
2.- Diagnosi Pla de Convivència, a càrrec de l’empresa que l’està elaborant i del 
departament de Drets Civils 
 
Per part de l’empresa adjudicatària de fer el Pla, es porta a terme la dinàmica. 
 
 
3.- Valoració Primavera Solidària 2018 “Sense murs, sense guerres, sense fronteres” 
 
Es comenten les activitats realitzades:  
 
Del 2 al 31 de maig de 2018.  
 
Des del Consell Municipal de Cooperació s’impulsa la Primavera Solidària, amb la col·laboració de les 
entitats locals. Es tracta d’una programació diversa d’activitats (exposicions, xerrades, teatre, concurs 
de dibuix, fira de la solidaritat, festa de la solidaritat i del comerç just, ...) 
La finalitat de la Primavera Solidària és fer difusió de les activitats i projectes de les entitats locals i 
sensibilitzar a la ciutadania envers els principis i valors de la solidaritat, el comerç just, la pau i els 
drets humans.  



Enguany de nou, amb especial atenció a la crisi humanitària dels refugiats que malauradament estem 
vivint. Les causes, la situació i què podem fer des de la cooperació.  
 
 
Del 2 al 13 de maig  
Exposició 
Els Murs de la Vergonya – de Grup Eirene 
Lloc: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues (vestíbul) 
Visites guiades amb escolars de la ciutat prèviament concertades 
 
Valoració molt positiva dels centres educatius participants (Escola Utmar i Escola Natzaret) i 
l’entitat Grup Eirene.  
 
Del 22 al 8 de juny 
Exposició 
A pie de Valla - del fotoperiodista Jose Antonio Semper i amb la col·laboració de la Fundació Josep 
Comaposada-Sindicalistes Solidaris i Amic 
Lloc: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues (sala exposicions) 
Selecció de 54 fotografies de persones que arrisquen la seva vida per intentar saltar la tanca ubicada 
al nostre país, a la cerca d’una vida millor.  
 
Inauguració i Xerrada: dijous 24/05 a les 18h.  
Lloc: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
 
 
Presentació de la problemàtica de les persones que intenten passar la tanca, amb un marc general de 
drets humans, coneixen les situacions concretes i en especial del conflicte que tenim tan a prop a la 
Frontera Sud.  
 
Valoració molt positiva de la xerrada de l’Antonio Sempere i de la sort de tenir a l’autor i que 
expliqui en 1a persona com es van fer les fotografies i les històries que hi ha darrera d’elles, 
històries de persones. Aquesta exposició serà itinerant i ja ha començat a Sabadell, altres 
municipis ja l’han demanat.  
 
 
TEATRE “MALEÏDES GUERRES” (i aquell qui les va fer) 
 
Diumenge, 6 de maig a les 18h.  
Lloc: l’Avenç  
Obra de teatre  
 
Denuncien les guerres en totes les seves formes i aspectes, i ho fan amb la música, la veu i les 
paraules (seves i de testimonis, d’escriptors contemporanis, de poetes, de músics, ...) 
Volen compartir-les, per recordar-nos que lluitar ens fa estar vius i ser més lliures.  
Carles Beltran – música 
Lali Barenys – paraules 
Namina – cant  
 
Valoració molt positiva de l’espectacle, molt emotiu. Molt bona assistència. Més de 50 
persones i una molt bona col·laboració de l’entitat l’Avenç Centre Cultural i el grup de teatre.  
 
 
18a FESTA DE LA SOLIDARITAT i 15a FESTA DEL COMERÇ JUST 
 
Diumenge, 13 de maig d’11h a 20h 
Lloc: Rambla del Carme 
 

- 11.30 h Drums 11.30h (tabalada) 
- 12 h      Lectura del Manifest de Comerç Just  



- 12.15    Lliurament de premis Concurs de dibuix comerç just i solidaritat 
- Dinar conjunt de les entitats del consell de cooperació  
- Xerrada Fiare, 16.30h. – Finances ètiques 

 
 
Valoració molt positiva de la Festa en general. El fet de fer-la en Fira d’Entitats garanteix 
més públic.  
 
La representant de la Fundació Santa Magdalena, comenta que seria millor fer només el 
format de matí, donat que a la tarda hi ha poca gent i feia fred.  
 
 
 
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 
 
CONCURS DE DIBUIX DE COMERÇ JUST I COOPERACIÓ  
(Per a les escoles de primària) 
Aquest any hem fet l’11a edició del Concurs de Dibuix de Comerç Just que es realitza a les escoles 
de la ciutat. Han participat 3 centres, Escola Utmar, Escola Isabel de Villena i Escola Isidre Martí.  
La temàtica utilitzada és el comerç just i enguany, recuperem el tema de l’Equitat Home-Dona. 
 
El Jurat es va reunir el dijous 10 de maig a les 16.30h a l’Espai Baronda i estava format per: Fundació 
Juan Ciudad (Carolina), Creu Roja, Kinda Marrawi, Sònia Sardà i Mariber Peláez. Actuava de 
secretària com sempre, Tere Gómez.  
 
Durant la Festa de la Solidaritat, es van exposar els dibuixos guanyadors així com la resta dels 
dibuixos participants en carpetes per escoles per a que es puguessin veure.  
Van assistir 8 dels 9 alumnes premiats.  
 
 
Dinar conjunt –  
 
Valoració molt positiva de la iniciativa sorgida del Consell i la participació de 21 persones de 
les entitats participants a la Festa. El menjar, comprat a la rostisseria de la Rambla, es va 
trobar molt bé.  
 
 
4.- Presentació dels projectes 2018 per part de les entitats  
 
 
FUNDACIÓN JUAN CIUDAD O.N.G.D. CATALUNYA 
 
ANYS PRESENTAT: 2018  
PROJECTE: Prevención y promoción de la salud en cuatro asentamientos humanos de 
Iquitos, a través de la formación de agentes comunitarios y la incorporación de pautas y 
hábitos de vida saludables entre la población local.  
LOCALITZACIÓ: Iquitos - Perú 
DESCRIPCIÓ: Millorar les condicions de salut de les famílies amb pocs recursos de quatre 
assentaments humans del Districte d’Iquitos. 
CONTRAPART: Clínica San Juan de Dios de Iquitos 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  12.504,96€ 
EXECUCIÓ: 15/03/2018 al 14/03/2019 
 
 
 
 



FUNDACIÓ SANTA MAGDALENA 
 
 
ANYS PRESENTAT: 2018 
PROJECTE: Dotació i posada en funcionament d’una horta d’1 Ha detinada a les dones de 
la població d’Elole Madiédiame, comunitat rural de Djibidione, zona de fogny, regió de baixa 
casamance, Senegal.  
LOCALITZACIÓ: Sud del Senegal 
DESCRIPCIÓ: Creació d’una horta comunitària gestionada i explotada per l’agrupació de 
dones del barri, contribuint al desenvolupament de gènere i reivindicant la pràctica de 
l’agricultura organitzada com a vector de promoció femenina.  
CONTRAPART: Fundació Kassumay - Association CPAS a la Casamance 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  33.444,71€ 
EXECUCIÓ: 12 mesos 
 
 
AMIZADE, JUNTS PER MOÇAMBIC 
 
ANYS PRESENTAT: 2013/2014/2015(denegat)/2016/2017/2018 
PROJECTE: Extensió del dret a una formació superior i igualitària als joves procedents de 
zones rurals properes a Beira. Fase IV 
LOCALITZACIÓ: Beira – Moçambic  
DESCRIPCIÓ: Construcció d’un segon edifici per poder acollir a noies estudiants, que son 
un col·lectiu encara més discrimat en l’accés als estudis superiors.  
CONTRAPART: AMIZADE, JUNTS PER MOÇAMBIC 
COST TOTAL DEL PROJECTE: 42.150,41€ 
EXECUCIÓ: 01/05/2018 a 01/03/2019 
 
 
ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA 
 
ANYS PRESENTAT: 2018 
PROJECTE: Lideratge, empoderament i participació del col·lectiu de dones amb 
discapacitats del Municipi de León, Nicaragua 
LOCALITZACIÓ: Nicaragua 
DESCRIPCIÓ: Empoderament de 50 dones amb discapacitat per tal de que aquestes siguin 
capaces de promoure i protegir els seus drets, autonomia econòmica i participació a la vida 
social.  
CONTRAPART: Creu Roja Nicaragüense 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  167.616€ 
EXECUCIÓ: de l’1/11/2017 al 30/10/2018 
 
 
ASSOCIACIÓ DIAS 
 
ANYS PRESENTAT:  2017/2018 
PROJECTE: Mirades juvenils amb perspectiva de gènere.  
LOCALITZACIÓ: Medellín – Colòmbia.   
DESCRIPCIÓ: Millorar les condicions de vida de la població de les comunitats rurals de 
l’àrea metropolitana de Medellín, especialment les dones i joves, a través de la intervenció 
comunitària duent a terme processos que promoguin l’empoderament i la participació de la 
població local, així com del voluntariat tant a nivell local com internacional.   
CONTRAPART: Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila. 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  11.350€ 
EXECUCIÓ: 2/07/2018 al 30/11/2018 



Resten pendents les presentacions dels projectes de: Fundació Pau i Solidaritat, Fundació 
Vicente Ferrer, Institut Joanot Martorell, Institut Joaquim Blume i Sindicalistes Solidaris.  
 
Preveure fer-ho en el següent Consell de Cooperació.  
 
 
5.-  Proposta d’aportació a l’emergència a Guatemala del FCCD 
 
La regidora comenta que ens ha arribat una petició d’aportació a la Campanya d’Emergència 
als efectes de l’erupció del volcà Fuego a Guatemala en fase de reconstrucció.  
 
Es recorda que l’import destinat al FCCD + emergències era de 14.000€, que s’han destinat 
2.550€ a la Quota de socis del FCCD i que es destinaran 2.500€ al projecte Ciutats 
Defensores dels Drets Humans 2018. 
Es proposa que es destinin 2.000€ a aquesta emergència.  
 
Per part dels assistents, s’accepta la proposta.  
 
 
6.- Diversos 
 
 
6.1.- Informació Refugiats  
 
El representant de la Creu Roja, comenta que té informació sobre les darreres accions de 
Creu Roja Barcelona i que han arribat en els darrers dies 261 persones, majoritàriament 
homes i menors no acompanyats d’origen subsaharià.  
S’han ubicat en els dos edificis que actualment està gestionant Creu Roja conjuntament amb 
l’Ajuntament de Barcelona.  
 
 
6.2. Tancament immigrants 
 
La representant del Grup Ayllu informa que aquests dies s’estan portant a terme uns 
tancaments en favor dels immigrants a Can Serra i a Can Maçana. Comentant la greu 
situació que pateixen.  
 
S’obre debat al voltant del fet migratori i dels refugiats i de les greus situacions de vulneració 
que pateixen aquestes persones que tant sols busquen una oportunitat per tenir una vida 
millor.  
 
6.3.- Canvi de representant de la Fundación Juan Ciudad 
 
La fins ara representant de la Fundació, Lucía Guzmán, comenta que ella deixa la 
representació i que en lloc seu hi haurà el Sr. Francesc i assistirà al Consell l’Àngela, que ja 
ve assistint darrerament.  
La Lucía agraeix els anys de col·laboració i s’acomiada dels membres del Consell.  
 
 
Proper Consell de Cooperació: 27 de setembre a les 18h. a l’Espai Baronda 
 
 
 
Mariber Peláez           Tere Gómez 
Presidenta        Secretària 


