
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                                          03/2013 
 
DATA: 18 d’abril de 2013                    INICI: 18:32h                         FI: 19:40h 

 
Entitats representades                                  
 
Agermanament solidari    
Amizade, Junts amb Moçambic 
Creu Roja 
DIAS 
ERC 
Escola Isidre Martí  
EUiA    
Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes 
Solidaris 
Fundació Pau i Solidaritat 
Fundació Santa Magdalena 
Fundación Vicente Ferrer 
Fundación Juan Ciudad  
 

Entitats excusades 
 
Escola Utmar 
Comissió de Solidaritat La Mallola 
Grup Ayllu  
Grup Municipal CiU 
Grup Municipal ICV 
Grup Municipal PP 
Institut Severo Ochoa 
Institut Joanot Martorell 
Institut Joaquim Blume 
 
 
 
 

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  07-03-2013 
2.- Valoració XVII Fira de la Solidaritat i del suport mutu 
3.- Presentació projectes locals 2013 per part de les entitats 
4.- Programació Primavera Solidària a Esplugues 
5.- 13a Festa de la Solidaritat i 10a Festa del Comerç Just 
6.- Diversos.  
 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
Assisteixen també dues representants de l’entitat local DIAS (Desenvolupament, Inclusió i Atenció 
Social) de nova creació a Esplugues. Treballen en diferents àmbits, joventut, inclusió i també cooperació 
al desenvolupament, actualment amb un projecte al Marroc.  
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del  07-03-2013 
 
S’aprova sense cap esmena.  
 
2.- Valoració XVII Fira de la Solidaritat i del suport mutu 
 
La regidora comenta que el Grup Ayllu ens ha enviat un correu en el que excusa la seva assistència al 
Consell, ja que el Xavier és a El Salvador. Es fa un resum del mateix: el Grup valora molt positivament la 
Fira, tant per les entitats que van participar, la col·laboració i organització, així com per l’èxit de públic. 
Troben també molt adient el canvi de data. Comenten també la incidència del so i la regidora explica, que 
efectivament, va haver un problema de comunicació amb l’empresa proveïdora (ETV) i no es va poder 
solucionar fins les 12.30h. amb equip municipal i tècnics i brigades municipals. El Grup Ayllu va instal·lar 
un equip portàtil durant 1 hora per poder iniciar la fira. Comenten també que els cal l’equipament obert 



tota la jornada (per utilitzar els serveis) al que la regidora explica que no és gaire coherent tenir un 
equipament obert tot el dia amb un conserge per a aquest ús, amb els costos que això suposa. Comenta 
també que es valorarà el lloguer de serveis públics. Així mateix, es recorda, que cal passar amb temps 
suficient totes les necessitats de les entitats (punts de llum, carpes, ubicació, ....) ja que les brigades 
municipals organitzen les seves hores de feina (serveis extraordinaris) en funció de la demanda prevista 
amb anterioritat. 
Per part d’alguns assistents es confirma l’elevada assistència de públic al llarg de tot el dia i també que 
poder a darrera hora feia molt de fred (xerrada a l’exterior).  
 
 
3.- Presentació projectes locals 2013 per part de les entitats 
 
 
FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA-SINDICALISTES SOLIDARIS 
 
ANYS PRESENTAT: 2012/2013 
PROJECTE: Programa de formació i d’inserció al mercat de treball per als joves de la Wilaya de Tetuán 
2013-2014. Fase II. 
LOCALITZACIÓ: Marroc 
DESCRIPCIÓ: Augmentar el nombre de mòduls formatius. Donar resposta a les necessitats reals dels 
joves en el mercat de treball local i garantir l’acompanyament “post-formació” amb una integració a les 
empreses col·laboradores. El valor afegit d’aquest projecte és la col·laboració amb la Cambra de 
Comerç, primera experiència entre sindicats i patronal al Marroc.  
CONTRAPART: Federación Democrática del Trabajo (CDT) / Unió General de Treballadors del Marroc 
(UGTM) 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  179.820 € 
 
FUNDACIÓ SANTA MAGDALENA 
 
ANYS PRESENTAT:  2013 
PROJECTE: Taller de ceràmica “Con las manos en la masa” 
LOCALITZACIÓ: Calama – Xile 
DESCRIPCIÓ: Formació i desenvolupament de col·lectius de dones. 
CONTRAPART:  Corporación Santa Maria del Silencio 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  9.541€ 
 
FUNDACIÓN JUAN CIUDAD O.N.G.D. CATALUNYA 
 
ANYS PRESENTAT:  2012/2013 
PROJECTE: Programa mèdic assistencial adreçat a nens i nenes d’educació inicial i primaria 
LOCALITZACIÓ: Chiclayo  - Perú 
DESCRIPCIÓ: Revisions sanitàries als infants de Perú i educació sanitària als pares d’aquests per tal de 
promoure una cultura de prevenció 
CONTRAPART: Orden Hospitalaria de San Juan de Diós en Perú.  
COST TOTAL DEL PROJECTE:  11.708 € 
 
FUNDACIÓN VICENTE FERRER 
 
ANYS PRESENTAT: 2012/2013 
PROJECTE: Impulsant el dret a l’educació per a 1052 nens i nenes del districte d’Anantapur mitjaçant la 
construcció de 6 escoles de reforç, aula polivalent,  7 aules, 1 laboratori, banys i adquisició de pissarres.  
LOCALITZACIÓ: Anantapur – Índia  
DESCRIPCIÓ: La construcció de les 7 aules, el laboratori, banys i pissarres permetran unes millors 
condicions d’ensenyament als infants.  
CONTRAPART: FUNDACIÓ VICENTE FERRER  
COST TOTAL DEL PROJECTE:  84.115 € 
 
 
AMIZADE, JUNTS PER MOÇAMBIC 
 
ANYS PRESENTAT: 2013 
PROJECTE: Extensió del dret a una educació superior i igualitària i accés al mercat de treball pels i les 
joves procedents de centres d’acollida.  



LOCALITZACIÓ: Beira – Moçambic  
DESCRIPCIÓ: Construcció d’una 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. Han de deixar les seves places lliures per a altres infants sense família. 
CONTRAPART: AMIZADE, JUNTS PER MOÇAMBIC 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  78.218 € 
 
 
Escola ISIDRE MARTÍ 
 
ANYS PRESENTAT: 2012/2013 
PROJECTE: Institut de Formació Integral Padre Segundo Montes 
LOCALITZACIÓ: Comunitat de Segundo Montes (El Salvador) 
DESCRIPCIÓ: Construcció sala d’ús múltiple per a l’Institut i la comunitat 
CONTRAPART: Fundación Segundo y Santiago Montes 
COST TOTAL DEL PROJECTE: 33.677 € 
 
Resten pendents les presentacions de les entitats Fundació Pau i Solidaritat, Comissió de Solidaritat La 
Mallola i els Instituts Joaquim Blume, Joanot Martorell i Severo Ochoa.  
 
4.- Programació Primavera Solidària a Esplugues 
 
La regidora i les entitats que organitzant comenten les activitats programades que surten a l’agenda de 
l’abril i les que sortiran al maig (es transcriu a continuació):  
 

• Dijous 25/04 – 18h. Xerrada de Creu Roja. Sobre les experiències sobre el terreny, del projecte 
“Programa integral de salut comunitària a Inhambane”, Moçambic. A càrrec de la Paqui Milán, 
delegada del programa. 

 
• Del 26/04 al 10/05. Exposició Cafè Just i Comerç Just, d’Alternativa 3. Biblioteca Pare Miquel 

 
• Dijous 2 de maig a les 18h. a la Biblioteca Pare Miquel. Xerrada “sobirania alimentària”. A càrrec 
 de Veterinaris Sense Fronteres.  

 
• Dimarts 7 de maig a les 18h. a la Biblioteca Pare Miquel. Cinefòrum amb el documental “Espera 

un milagro” a càrrec de Lancy Dodem, portantveu de la Fundación Vicente Ferrer. 
 
Altres activitats:  
 

• Exposició fotogràfica “El Tercer Jinete”. Del 2 al 14/5  
• Contacontes a la Biblioteca. 27/04 a les 12h.  
 

  
5.- 13a Festa de la Solidaritat i 10a Festa del Comerç Just 
 
La regidora comenta que la Festa serà el diumenge 12 de maig a la pista vermella del Parc Pou d’En 
Fèlix de 10.30 a 14h.  
 
La representant de la Fundació Santa Magdalena coment les activitats (es transcriuen a continuació):  
 

10.30h. Inici amb Atabalats 
 
10.55h. Lectura del manifest del Comerç Just 
 

  d'11h. a 13h. Taller de cuina del Comerç Just amb aroma a cafè 
  es dóna a conèixer els productes del comerç just en la seva considerable varietat d’una manera 

agradable i popular. Amb la incorporació del cafè es dóna un punt diferent a la nostra cuina 
tradicional.  

 
 13.00h. Lliurament de premis als guanyadors del 6è concurs de dibuix sobre     
 Comerç Just  
 



 13.15h. Espectacle Tastets Musicals de Cafè i Comerç Just 
 espectacle que promou valors com la cooperació, la solidaritat, la i interculturalitat i la justícia 
 social. 
 
 Durant tot el matí a la Carpa Solidària :  
 
  - Exposició dibuixos 6è concurs de dibuix sobre Comerç Just  
 
  -  Exposició de la Cooperació a Esplugues. 
 
La secretària del consell recorda la importància de confirmar i sol·licitar el material necessari com a 
màxim al llarg de la setmana vinent per tal de fer totes les peticions a les brigades municipals amb 
temps.  
 
 
6.- Diversos.  
 
6.1.- Consell de Cooperació.  
 
La regidora comenta la possibilitat de convocar un consell no previst per el mes de maig per tal de portar 
la proposta de distribució de les aportacions a projectes locals 2013, i així, poder-ho portar al Ple del mes 
de juny. Les opcions serien 23 o 30/05/2013. S’avisarà amb temps de la convocatòria.  
 
La secretària del consell recorda la importància de completar tota la documentació tant tècnica com 
administrativa que se’ls sol·liciti relativa als projectes en terminis que permetin complir amb el calendari 
previst.  
 
 
Proper Consell: 27 de juny de 2013 a les 18:30h al Saló de Plens de l’Ajuntament. 
 
 
 
 
 
 
 
Mariber Peláez                                                        Tere Gómez 
Presidenta                                                               Secretària 
 
 
 
 


