
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                                             01/2018 
 
DATA: 8 de febrer de 2018                    INICI: 18:35                             FI: 19:45h 

 
Entitats representades                                  
 
Agermanament solidari  
Associació DIAS  
Creu Roja 
Fundación Juan Ciudad 
Fundació Santa Magdalena 
Grup Ayllu  
Grup Municipal CE 
Escola Isidre Martí  
Ciutadans 
 
 

Entitats excusades 
 
Amizade, Junts per Moçambic 
ICV 
FJC-Sindicalistes Solidaris 
 
 

Presideix i actua de secretària la Sra Mariber Peláez, regidora de cooperació al 
desenvolupament. 
 

 
TEMES TRACTATS 

 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 11-12-2017 
2.- Informació constitució del Grup de Treball Permanent del Consell de Cooperació 
3.- Pressupost cooperació 2018 
4.- Bases subvencions projectes cooperació 2018 
5.- Primavera Solidària 2018 
6.- Calendari de Consells de Cooperació 2018 
7.- Diversos. 
  
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 11-12-2017 
 
S’aprova sense cap esmena.  
 
2.- Informació constitució del Grup de Treball Permanent del Consell de Cooperació 
 
D’acord amb el que estableix el Pla Director de Cooperació 2016-2019, una de les primeres accions 
és la Constitució de la Comissió.  
 
S’explica que s’han format el grup de treball i que ja s’ha reunit per elaborar un petit reglament de 
funcionament.  
 
 
3.- Pressupost cooperació 2018  
 
La regidora informa que el pressupost de cooperació al desenvolupament per al 2018 serà de 
140.064€ i proposa la següent distribució:  
 



Projectes locals 60% 84.038,40 € 
FCCD + Emergències 10% 14.006,40 € 
Sensibilització 25%     35.016 € 
Cooperació Directa 5%      7.003,20 € 
 
 
Per part dels assistents s’accepta la proposta de distribució.  
 
 
4.- Bases subvencions projectes cooperació 2018 
 
La regidora explica que el proper 12 de febrer s’obrirà el termini per a poder sol·licitar la subvenció de 
l’any 2018, i que el termini finalitza el 23 de març. Comenta que les bases no han patit cap 
modificació important respecte de l’any anterior, que la propera setmana s’enviaran per correu 
electrònic, i que com a novetat, per un tema d’intervenció, es tornarà a demanar la fitxa bancària. 
 
 
5.- Primavera Solidària 2018 
 
S’expliquen algunes activitats ja programades per a la Primavera Solidària. 
 
 
La representant del Grup Ayllu explica que aquest any la XXII Fira de la solidaritat i del suport mutu 
tindrà lloc el dissabte 14 d’abril, amb el títol “La despossessió de la vida quotidiana”. Com en altres 
anys consistirà en una mostra d’entitats (com per exemple: Assemblea Groga, Rebelión Bellvitge,...). 
Divendres 13 d’abril a la tarda hi haurà el passi de la pel·lícula “Yo Daniel Blake” a la Biblioteca de la 
Bòvila.  
A la Fira a les 12:30h a la carpa del menjador hi haurà també la xerrada de Miren Etxezarreta del 
Seminari d'Economia Crítica Taifa. 
 
 
Concurs de Comerç Just i Cooperació 
 
Es decideix, que enguany el tema sigui l’Equitat Home-Dona. 
 
Hi ha una proposta per tal que el dibuix guanyador sigui el cartell de la Festa. Però després de parlar-
ho, sembla que és una mica precipitat, i es proposa que potser es podria fer de cara a l’octubre un 
concurs de cartells per a la Festa, potser dirigit més a instituts. 
 
Diumenge 13 de maig tindrà lloc la Festa de la Solidaritat i del Comerç Just, que aquest any 
s’emmarca dintre de la Fira d’Entitats. 
Hi ha la proposta de portar a la Fira una xerrada sobre la Banca Ètica.  
 
 
Altres propostes per la festa:  
 
- Possibilitat d’activitat dintre de la Fira com contacontes o bé un espectacle. 
- Exposició de projectes de les entitats (com es va fer en anys anteriors) 
 
 
L’escola Isidre Martí comenta que encara té les caixes del mur de l’any passat, i que es podrien 
utilitzar per exposar-les a la Festa. 

 
 
6.- Calendari de Consells de Cooperació 2018 
 
Els propers Consells seran: 22/03, 19/04, 28/06, 27/09 i 22/11. 
De cara al proper consell es farà la consulta, ja que avui falta gent, per poder avançar el consell a les 
18 hores.  
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Miren_Etxezarreta#Seminari_d'Economia_Cr%C3%ADtica_Taifa


 
7.- Diversos. 
 
La representant d’Agermanament Solidari comenta que aquest any canviaran el format del Sopar de 
la Fam, com també la data en la que es venia realitzant. 
 
Sense més temes per tractar, es dóna per finalitzat el Consell.  
 
 
 
 
 
 
Mariber Peláez             
Presidenta i Secretària          


