
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                                          01/2014 
 
DATA: 16 de gener de 2014                    INICI: 18:32h                         FI: 19:30h 

 
Entitats representades                                  
 
Agermanament solidari    
Amizade – Junts amb Moçambic 
CiU 
Creu Roja 
DIAS 
ERC 
Esplai Espurnes 
EUiA 
Fundació J.Comaposada-Sindicalistes 
Solidaris 
Fundació Pau i Solidaritat 
Fundación Juan Ciudad 
Fundació Santa Magdalena 
Fundación Vicente Ferrer  
Grup Ayllu 
Grup Municipal PP 
Representant de : Instituts Severo Ochoa,  
Joanot Martorell i  Joaquim Blume 
 
 
 

Entitats excusades 
 
Escola Isidre Martí  
Escola Utmar 
Fundació Santa Magdalena 
Grup Municipal ICV 
 
 
 
 
 

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  28-11-2013. 
2.- Pressupost cooperació 2014. 
3.- Programació Primavera Solidària 2014 
4.- Bases projectes cooperació 2014. 
5.- Pla Director de Cooperació 
6.- Diversos.  
 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
Es presenta Yolanda Villarroya, que asistirà en nom de Convergència i Unió.  
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 28-11-2013.  
 
La representat de la Fundació Pau i Solidaritat comenta que en el punt 3, 5è paràgraf, on diu 
“Colòmbia”, ha de dir “Guatemala”. S’accepta l’esmena.  



 
2.- Pressupost cooperació 2014. 
 
La regidora explica les dues propostes de distribució que presenta (es distribueix còpia als 
assistents).  D’acord amb el que es recollia en el Pla Director de Cooperació, 2012-2015, els 
percentatges destinats als quatre apartats es mouen entre forquilles i per aquest motiu en 
ambdues propostes destina el màxim a projectes locals 60%, el mínim a Cooperació Directa 
5%, i entre els altres dos conceptes, FCCD+Emergències i Sensibilització, hi ha una oscil·lació 
d’un  2% a repartir entre les dues propostes.  
Per part dels assistents i després de fer-ne diverses aportacions, es decideix acceptar la 
segona proposta que es transcriu a continuació.  
 
PRESSUPOST 2014  139.850,00 €

Projectes locals 60% 83.910,00 €

FCCD + Emergències 10% 13.985,00 €

Sensibilització 25% 34.962,50 €

Cooperació Directa 5% 6.992,50 €
 
 
3.- Programació Primavera Solidària 2014 
 
La regidora recorda les dates de la programació que anirà des del 5/04, amb la 18a Fira de la 
Solidaritat i del Suport Mutu (Fira Sta. Llúcia) fins l’11/05 que acabarem amb la 14a Festa de la 
Solidaritat i 11a Festa del Comerç Just (conjunta amb Fira d’Entitats). Es transcriuen les 
propostes concretes i/o alguna idea en la que treballar.  
 
En relació al Concurs de Dibuix de Comerç Just, la representant d’ICV i mestra de l’escola 
Isidre Martí ens ha passat el títol que proposen els alumnes en relació als principis: “Donar 
l’oportunitat de viure dels seus productes als pagesos i petits productors que viuen en zones 
poc desenvolupades”. En els propers dies s’enviarà l’escrit a les escoles amb les bases i les 
dates per a la presentació dels dibuixos.  
 
La regidora comenta que en relació a la proposta sorgida en el darrer consell sobre l’exposició 
dels projectes i la idea de poder-los penjar a cordes, a l’estil d’estendre els projectes, creu que 
es podria fer amb la lona dels “roll-up”, que no pesa gaire però alhora és resistent, amb un 
disseny i impressió comú, i així serviria per a exposar-ho a la Biblioteca i/o a altres espais i 
després el dia de la Festa cada entitat podria tenir el seu a la carpa.  
En relació a l’exposició a la Biblioteca sorgeixen de nou dificultats i/o idees tant per exposar-la 
com per a buscar algun altre sistema: La representant d’ERC, comenta que es podria fer en 
format llibre gegant, amb espiral que també permetria després separar-los per projectes. Es 
parlarà amb algun dissenyador, se li llençaran les idees i a veure que proposa.  
 
Des del departament ja s’ha tancat l’activitat de cinema i exposició sobre dona: “El Valor de las 
Mujeres. Cine para la Acción, 2ª edición” que com sabeu, respon a una subvenció que es va 
sol·licitar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i que ens ha estat atorgada. Consisteix 
en una exposició, del 2 al 15/05, a la Biblioteca Pare Miquel i dos passes de curts. Un, el dia 
5/05 a les 19h. i l’altre el 15/05 a la mateixa hora també a la Biblioteca.  
 
El representant del Grup Ayllu recorda que la Fira serà el 6/04 i que el proper 4/02 tenen reunió 
del grup per tancar programació i activitats.  
La regidora li recorda que caldrà disposar de tota la informació a principis de març per a que 
pugui sortir a l’agenda de l’abril.  
 
La representant d’Agermanament Solidari comenta que no es segur que puguin disposar del 
material de Xile per a fer l’exposició,  ja que en aquestes dates no hi ha previst que ningú es 
desplaci per poder-ho portar.  Si poden fer-la amb fotografies i textos.  



 
El representant de la Creu Roja, confirma que es pot fer la sortida al Centre Logísctic d’Acció 
Humanitària i Emergències de la Creu Roja, a l’Anoia  Ha de ser un dissabte al matí, i es 
comenta la data del 10/05. Disposen de 2 vehicles amb 16 places.  
La regidora comenta que es pot obrir període d’inscripció i si hi ha demanda, s’assumiria des 
de la regidoria les despeses de contractar un autocar amb més capacitat.  
 
El representant de Sindicalistes Solidaris comenta que tenen l’exposició interactiva “Si saps 
que està malament, arregla-ho!. Consta de 7 plafons + 1 monitor de vídeo, al voltant de la 
reflexió sobre els drets i deures dels treballadores i treballadores arreu del món i com per 
millorar el que tenim cal començar per la responsabilitat i el compromís de cada persona.  
Es mirarà a quin espai podríem instal·lar-la.  
 
 
4.- Bases projectes cooperació 2014. 
 
La secretària del consell comenta que ha enviat per correu electrònic a les entitats tota la 
informació relativa a les bases de projectes de cooperació i brigadistes 2014, amb tots els 
impresos de sol·licitud de subvenció, les dates així com el document de la fitxa projecte,  que 
recomana utilitzar, ja sigui utilitzant l’imprès o el guió, de mínims,  que facilita la recopilació de 
dades així com la posterior valoració del projecte. Es recorda que per a qualsevol consulta i/o 
dubte podeu contactar amb el departament de cooperació. La data límit és el 28/02/2014. 
 
 
5.- Pla Director de Cooperació 
 
La regidora comenta que el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2012-2015, s’està 
executant en activitats i terminis, però que d’acord amb el que en ell es recull, és el propi 
consell qui ha de fer seguiment i avaluació del mateix, a més d’actuar en accions concretes. A 
aquest efecte, proposa que durant els propers consells de cooperació s’incorpori a l’odre del 
dia aquest tema, tractant en cada un d’ells, algun eix i sub-eix per tal d’anar implementant les 
accions a llarg termini que es fixaven. Enviarem prèviament la informació, per a que cada 
entitat ho pugui treballar, si així ho considera,  i en el consell es debatrà.  
 
Per part de tots els assistents es valora positivament la proposta.  
 
 
6.- Diversos.  
 
6.1.- Emergència a Filipines.  
 
La regidora recorda que el darrer consell del 2013 ens va quedar pendent la sol·licitud del 
FCCD d’aportació a la campanya d’emergència a Filipines.  
 
S’obre debat respecte la necessitat d’actuació en fase de reconstrucció amb acord dels 
presents.  
 
Donat que ja tenim pressupost proposa realitzar una aportació de 2.500€. S’accepta la 
proposta per part dels assistents.  
 
6.2.- Xerrada d’Ayllu 
 
El representant d’Ayllu comenta que el proper 8/02, realitzen el sopar de la fam al local de la 
Parròquia i en aquest marc realitzaran una xerrada de sensibilització sobre els Plans de 
Jubilació i futur i l’ús que les entitats bancàries li donen als nostres estalvis. Serà a les 20.30h a 
càrrec de Veterinaris Sense Fronteres.  
 



 
6.3.- Visita delegació d’electes de Marràqueix.  
 
La regidora i la secretària del consell fan cinc cèntims de la visita dels alcaldes i alcadessa de 
Marràqueix que vam tenir al desembre en el marc del projecte de cooperació directa en xarxa 
amb 4 municipis més del Baix Llobregat. Restem a l’espera de rebre la valoració d’ells però pel 
que fa als continguts, a les visites i a l’intercanvi d’experiències que es va realitzar es fa una 
valoració molt positiva ja que en tot moment van posar de manifest el seu gran interès pels 
temes tractats. Des d’Esplugues, a més d’una visita més lúdica per tal de conèixer la part 
històrica del municipi i els Forns de Pujol i Baucis, se’ls va fer una formació sobre gestió per 
processos, que com sabeu, l’Ajuntament és capdavanter en aquesta forma de gestió interna. 
Així mateix, i després de l’interès manifestat se’ls ha fet arribar tota la documentació. 
 
  
 
Proper Consell: 13 de març de 2014 a les 18:30h al Saló de Plens de l’Ajuntament. 
 
 
 
 
 
 
 
Mariber Peláez                                                        Tere Gómez 
Presidenta                                                               Secretària 


