
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                                            04/2016 
 
DATA: 3 de novembre de 2016                    INICI: 18:30                             FI: 19:45h 

 
Entitats representades                                  
 
Agermanament solidari  
Amizade 
Creu Roja 
Fundación Juan Ciudad 
Fundació Pau i Solidaritat 
Fundación Vicente Ferrer 
Grup Ayllu  
Grup Municipal CDC 
Grup Municipal ERC 
Grup Municipal ICV 
Representants del Partit Ciutadans 
 
 

Entitats excusades 
 
Escola Isidre Martí  
Fundació Santa Magdalena 
Grup Ayllu  
Institut Joaquim Blume 
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 27-06-2016 
2.- Concurs subvencions projectes cooperació 2016 
3.- Presentació dels projectes per part de les entitats  
4.- Aportacions al Fons Català i en concepte d’emergències 2016 
5.- Valoració Ciutats Defensores dels Drets Humans 2016 
6.- Informació activitats d’Educació per al Desenvolupament, curs 2016-2017 
7.- Diversos  
  
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 27-06-2016 
 
S’aprova sense cap esmena.  
 
2.- Concurs subvencions projectes cooperació 2016 
 
La regidora comenta la situació del concurs de subvencions 2016 i els motius pels quals no es va 
poder resoldre en termini com s’havia previst (finals de juliol). I en el seu lloc, es va aprovar una 
pròrroga per a resoldre el concurs fins el 31/12/2016. 
Des de Serveis Econòmics, ens van indicar que el fet d’haver justificacions d’anys anteriors pendents 
no permetia resoldre del concurs. Així mateix, es van trobar diverses casuístiques en els expedients 
(algun que estava al dia, algunes que havien entrat però no s’havien resolt i d’altres que estaven 
pendents de presentar, i fins i tot amb més d’un any pendent). Per aquest motiu, tant bon punt es va 
saber, es va requerir a les entitats per tal que presentessin la documentació el més aviat possible, 
però amb el suficient marge per a que totes les entitats puguin entrar en el concurs. La voluntat és fer-
ho a finals de novembre i que els pagaments es puguin realitzar al desembre.  



Donada la problemàtica que hagi pogut ocasionar aquest retard en els projectes del 2016, comenta 
que les entitat haurien de revisar els calendaris d’execució dels projectes, i en el cas, que aquests 
terminis s’hagin vist alterats, es re formulin amb el nou calendari i es presenti abans de resoldre per 
tal que es pugui incorporar la nova data d’execució real dels projectes.  
 
S’obre debat al respecte amb diferents aportacions relatives a aquesta demora i a les dificultats que 
genera i s’acorda que es proposarà ampliar el termini de justificació dels projectes des de la 
finalització de l’execució. Fins a les Bases 2016, era de 3 mesos.  
 
3.- Presentació dels projectes per part de les entitats  
 
FUNDACIÓ SANTA MAGDALENA 
 
ANYS PRESENTAT:  2016 
PROJECTE: Salut i educació per a nens i nenes de 0 a 4 anys. San Cristobal de Las Casas – Mèxic.  
LOCALITZACIÓ: San Cristobal de Las Casas – Mèxic.  
DESCRIPCIÓ: Contribuir al desenvolupament de nens i nenes indígenes de 0 a 4 anys per afavorir 
els seus drets en salut, educació, ciutadania i una vida lliure de violència.  
CONTRAPART: Melel Xojobal  
COST TOTAL DEL PROJECTE: 25.645 € 
EXECUCIÓ: gener-desembre 2016 
 
FUNDACIÓN VICENTE FERRER 
 
ANYS PRESENTAT: 2016 
PROJECTE: Millora de la situació socioeconòmica de 38 famílies agricultures (171 persones 
directament). 
LOCALITZACIÓ: Andhra Pradesh – Índia  
DESCRIPCIÓ: Millorar les condicions de vida de les famílies dàlits i d’altres castes desfavorides, 
promovent activitats d’aprofitament de l’aigua i nous conreus que els permetin millorar i incrementar 
les seves collites.  
CONTRAPART: Rural/Women Devolpment Trust FUNDACIÓ VICENTE FERRER Índia 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  76.332€ 
EXECUCIÓ: 12 mesos 
 
 
ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA 
 
ANYS PRESENTAT: 2016 
PROJECTE: Dones emprenedores fomenten viure en un ambient lliure de violència, al districte 8 de 
la ciutadella Andrés Ibañez. 
LOCALITZACIÓ: Santa Cruz de la Sierra – Bolívia 
DESCRIPCIÓ: Millorar el coneixement de les dones en la prevenció de la violència intrafamiliar. 
Creació d’un centre de suport integral a la dona i la família i enfortir els serveis d’atenció a les dones 
en situacions de risc de violència.  
CONTRAPART: Creu Roja Equatoriana 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  352.894€ 
EXECUCIÓ: Abril 2016-Abril 2018 
 
 
FUNDACIÓN JUAN CIUDAD O.N.G.D. CATALUNYA 
 
ANYS PRESENTAT:  2016 
PROJECTE: Millora de l'atenció sanitària en el districte de Sefwiwiawso, mitjançant la renovació de la 
instal·lació fotovoltaica del St. John of Gog Hospital Asafo 
LOCALITZACIÓ: Regió Sefwi-Ghana. Àfrica 
DESCRIPCIÓ: Substitució dels aparells de generació d’energia fotovoltaica per tal de garantir el 
subministraments a l’hospital i sobre tot en zones sensibles com els quiròfans i millorant l’atenció 
sanitària en general a la resta de l’hospital.  
CONTRAPART: St. John of God Hospital de Asafo  
COST TOTAL DEL PROJECTE:  20.010€ 
EXECUCIÓ: Juliol 2016-juny 2017 



 
AMIZADE, JUNTS PER MOÇAMBIC 
 
ANYS PRESENTAT: 2013/2014/2015 (denegat)/2016 
PROJECTE: Extensió del dret a una formació superior i igualitària als joves procedents de zones 
rurals properes a Beira.  
LOCALITZACIÓ: Beira – Moçambic  
DESCRIPCIÓ: Equipament de la residència per als joves que els permeti continuar amb els estudis 
superiors amb les mateixes possibilitats que mentre estaven als centres d’acollida, amb el seguiment i 
supervisió necessària. 
CONTRAPART: AMIZADE, JUNTS PER MOÇAMBIC 
COST TOTAL DEL PROJECTE: 17.545,10€ 
EXECUCIÓ: Octubre 2016-Març 2017 
 
Resten pendents les presentacions dels projectes: Associació DIAS, Escola Isidre Martí, Institut 
Joanot Martorell, Institut Joaquim Blume, Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris, i la 
Fundació Pau i Solidaritat. Preveure fer-ho en el següent Consell.  
 
 
4.- Aportacions al Fons Català i en concepte d’emergències 2016 
 
La regidora explica que l’aportació reservada enguany per al FCCD era de 14.000€. D’aquesta es va 
pagar la quota de socis, 1.100€ i s’han destinat 3.000€ a l’emergència pel terratrèmol a l’Equador a 
través de la Creu Roja.  
Per tant, resten per distribuir 9.900€. 
 
PROJECTE / LOCALITZACIÓ PENDENT  APORTACIÓ  

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

obert 1.950 

2909 - Promoció de la capacitat d'incidència dels 
treballadors i especialment de les treballadores i la 
població indígena. Guatemala. Fundació Pau i 
Solidaritat 

4.050 1.950 

2.908 – Escola itinerant per al treball digne a El 
Salvador – Fase 2 (Fundació Josep Comaposada-
Sindicalistes Solidaris) 

17.515,82  3.000 

2.959 – Projecte Astral: suport a les tasques de 
salvament marítim a la mediterrània central (Malta) 
– Proactiva Open Arms 

obert 3.000 

 9.900 
 

 
Per part dels assistents, s’accepta la proposta realitzada. 
 
 
5.- Valoració Ciutats Defensores dels Drets Humans 2016 
 
La regidora explica i dona xifres de la participació a les diferents activitats que es van realitzar en el 
marc del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans 2016. 
 
L’activitat principal era la jornada organitzada a l’auditori del Consell Català de l’Esport amb 280 
alumnes de secundària dels Instituts La Mallola, Natzaret i Utmar, de 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat.  
 
L’acte constava de la intervenció dels 3 activistes dels drets humans:  
- Jeison Castaño (Jeihhco). Activista per la pau, la convivència i la no-violència a les comunes de 
Medellín on una gran part de la població són famílies desplaçades pel conflicte armat. Impulsa a 
través del hip-hop la recuperació de la memòria, la dignificació i el treball amb joves per tal d’oferir-los 
alternatives de vida que no passin per la violència armada tan present encara en aquests barris. 



 
- Essam Daod. Metge psiquiatre palestí i fundador de l’organització Humanity Crew, organització que 
coordina esforços i ofereix ajuda professional d’urgència a les persones refugiades que arriben a les 
illes gregues per tal de contribuir a la seva recuperació. Humanity Crew disposa de psicòlegs i 
treballadors socials que parlen àrab per acompanyar i donar suport a les famílies refugiades, 
especialment als refugiats més vulnerables que han perdut membres de la seva família o estimats 
durant aquesta dura experiència. 
 
- Esperanza  Huayama. Presidenta de l'Associació de Dones de la Província Huancabamba. Fa més 
de 20 anys que denuncia la violació dels drets humans de les 300.000 dones indígenes esterilitzades 
forçosament durant el Govern del president Alberto Fujimori a través del Programa de Planificació 
Familiar i Reproductiva. Ella mateixa va ser víctima de l’esterilització forçada. 
 
Per donar-li un toc més lúdic tot i que reivindicatiu a l’hora, va participar el grup de rap de Barcelona, 
La Llama, un grup sorgit del Casal del Raval amb inquietuds i dificultats viscudes aquí. Van preparar i 
interpretar una cançó conjuntament amb el Jeihhco.  
 
Així mateix, els 3 centres van preparar prèviament la jornada amb tallers informatius sobre els 
defensors i defensora i van fer un recull de preguntes.  
Dir també, que posteriorment van demanar fer-ne un altra taller que servís per a tancar el projecte, 
així com per a elaborar el producte final de l’aprenentatge obtingut.  
 
Per part del professorat assistent a la jornada s’han rebut felicitacions per l’organització de l’acte, les 
dinàmiques portades a terme i la promoció de l’activitat.  
 
Es van portar a terme altres activitats complementàries:  
 

• Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues - vestíbul 
Del 3 al 17/10/2016   
Exposició “Refugiats, per què? de la Fundació per la Pau i la col·laboració del FCCD.  

   
• Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues – sala conferències  

dimarts 4 d'octubre de 18.30 a 20.00h. 
 

Xerrada sobre gènere i drets humans “Les Dones a l’Índia Rural. De Mujer a Mujer” a càrrec de 
Montse Ortiz, coordinadora de sensibilització i especialista en gènere i desenvolupament, per apropar 
la realitat de les dones de l’Índia rural. Fundació Vicente Ferrer 
 
Durant la presentació, es projecta el documental "DE MUJER A MUJER" que mostra com un grup de 
cinc dones, format per les periodistes Àngels Barceló i Cristina Pardo, l'actriu Sílvia Abascal i les 
empresàries Ana Maria Llopis i Irene Cano han viatjat a l'Índia per conèixer el canvi que representa 
"De Mujer a Mujer”. 
Un viatge emocionant que ens descobreix el valor de la solidaritat i la lluita decidida de milers de 
dones per recuperar el protagonisme en una societat que durant segles les ha condemnat a la 
invisibilitat. 
 
Es comenta, la baixa assistència de membres del Consell a la xerrada.  
 
6.- Informació activitats d’Educació per al Desenvolupament, curs 2016-2017 
 
La regidora explica que un cop tancat el termini per a la sol·licitud d’activitats per al curs 2016-2017, 
la demanda ha estat molt bona i els números son els següents:  
 

- 33 activitats ofertades 
- 126 peticions de tallers 
- 3.366 alumnes 
- 15.852€ del pressupost de sensibilització 

 
Es comenta que enguany la oferta s’ampliat amb activitats específiques de Drets Humans i sobre tot, 
refugiats.  
 
 



7.- Diversos  
 
7.1.- PDC 2016-2019 
 
La regidora recorda que un cop aprovat el Pla Director, cal iniciar accions concretes, i una de les 
primeres, és la constitució de la Comissió Permanent, del Consell de Cooperació. Convida als 
assistents a pensar-hi i a presentar-se voluntaris en el proper Consell ordinari.  
 
 
 
 
Sense més temes per tractar, es dóna per finalitzat el Consell.  
 
 
 
 
 
 
 
Mariber Peláez           Tere Gómez  
Presidenta        Secretària   
 


	PROJECTE / LOCALITZACIÓ

