
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                                            03/2015 
 
DATA: 16 d’abril de 2015                    INICI: 18:35                         FI: 19:35h 

 
Entitats representades                                  
 
Agermanament solidari    
Amizade 
Comissió Solidaritat La Mallola 
Creu Roja 
DIAS 
ERC 
Esplai Espurnes 
EUiA  
Fundación Juan Ciudad 
Fundació Pau i Solidaritat 
Fundació Santa Magdalena 
Fundació Vicente Ferrer 
Grup Municipal CiU 
Institut Joanot Martorell 
Institut Joaquim Blume 
Sindicalistes Solidaris 
 

Entitats excusades 
 
Grup Ayllu 
 
 
 
 
 

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 19-03-2015. 
2.- Programació Primavera Solidària 2015 
3.- Presentació projectes pendents 2015 per part de les entitats  
4.- Proposta de distribució projectes locals 2015 
5.- Diversos.  
 
  
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 19-03-2015 
 
S’aprova sense cap esmena.  
 
2.- Programació Primavera Solidària a Esplugues 
 
La regidora comenta el programa:  

 
- Xerrada i presentació llibre Lancy Dodem, Fundació Vicente Ferrer  
Data: 30/04 Lloc: Masoveria de Can Tinturé  

Mi viaje al Norted'en Lancy Dodem explica una història commovedora sobre el primer nen apadrinat per la 
Fundación Vicente Ferrer, que actualment és portaveu de l'organització.  
 
En Lancy Dodem  posa de manifest, en el seu relat, el contrast entre dues realitats, Orient i Occident, i l'abisme 
que les separa. A través de la seva narració, l'autor ens anima a prendre les regnes de les nostres vides amb 
valentia.  
  



- Exposició “Treballadores del món”. Avançem cap a al igualtat de gènere. De la Fundació Pau i 
Solidaritat   

- Data: 30/04 al 15/05 Lloc: Sala d’Exposicions de la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues.  
 

 
Amb aquesta exposició, la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO Catalunya busca oferir una visió de la 
situació de les dones a nivell global i, més concretament, de les condicions a les quals s’han d’enfrontar cada 
dia dins del món laboral. donat que, cada vegada més, adquireix rostre de don 
Maig: 
 

- Exposicions projectes i cooperació a Esplugues  
Data: Lloc: 1-15/05 Lloc: a concretar  

 
- Acte presentació Esplugues Roda solidaritat i vídeo entitats de cooperació  

Data: 14/05 Hora: 18.30h Lloc: Masoveria de Can Tinturé  
 
 

- 15a Festa de la Solidaritat i 12a Festa del Comerç Just – 16/05/2015 
(PROGRAMA PROVISIONAL)  
de 10.00 a 14h. – Pista vermella Parc Pou d’En Fèlix 
 
10.00h. Inici amb Atabalats 
 
10.30h. Lectura del manifest del Comerç Just 
 

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

agradable i popular.  
 

12.30h. Espectacle  de Titelles per la Pau de Creu Roja 
 
 13.30h. Lliurament de premis als guanyadors del 8è concurs de dibuix sobre     
Comerç Just  
 
 Durant tot el matí a la Carpa Solidària :  
 
  - Gimkana solidària de les entitats solidàries d’Esplugues (pendent de concretar) 
  - Exposició dibuixos 8è concurs de dibuix sobre Comerç Just  
  - Exposició de la Cooperació a Esplugues. 
  - Exposició “Estenem els projectes” (a cada carpa el seu) 

- Espectacle de titelles (Creu Roja) i taller de cuina (pendent de confirmar) 
 

- El concurs de dibuix de comerç just està en marxa. Es van enviar les bases i l’escrit convidant a totes les 
escoles a participar. Es concreta la reunió del jurat pel 13/05/2015 (hora per concretar en funció de les 
escoles que hi participin).  

 
- Membres del Jurat: Carolina Sabaté, Fundación Juan Ciudad 

           Amadeu  – Sindicalistes Solidaris  
           Sònia Sardà – Fundació Santa Magdalena 
                       Mariber Peláez – regidora 
           Tere Gómez – secretària  

 
Es torna a comentar la proposta inicial de la Fundación Juan Ciudad relativa a una Ginkana Solidària per part 
de les entitats el dia de la Festa. Es recorda que l’objectiu era donar visibilitat a les entitats de cooperació (a 
partir d’informar de qui són, on i quin projecte porten a terme).  
Sorgeix debat pel que fa al contingut i al material necessari per portar-la a terme.  
DIAS comenta la seva proposta a partir del treball que fan des de l’entitat, participació i cooperació i fer-ne un 
trencaclosques amb aquesta imatge.  
Altres entitat (Sindicalistes, Creu Roja, ...) comenten altres possibles idees. Esplai Espurnes comenta la realitat 
de logística a banda del tema propi de les proves. No totes les entitats poden tenir la capacitat i/o disponibilitat 
de prepar-ho o potser hi haurien diferents formes de col·laboració: preparar prova, elaborar el material, 
dinamitzar les activitats, .... 
Es decideix que ens donem una setmana de termini per reflexionar i realitzar propostes concretes 
enviant-les a la secretària del Consell. Termini fins el 24/04/2015. 
 



Es recorda també que les entitats que encara no hagin fet confirmin l’assistència a la secretària del Consell 
mitjançant correu electrònic. Cal anar treballant en la distribució de l’espai de la pista vermella del Pou d’En 
Fèlix. Termini per a confirmar participació: 27/04/2015 
 
 
3.- Presentació dels projectes 2015 per part de les entitats 
 
INSTITUT JOAQUIM BLUME 
 
ANYS PRESENTAT:  2013/2014/2015 
PROJECTE: Promoviendo estilos de vida saludables para mejorar las condiciones de alimentación, nutrición y 
participación de la comunidad Educativa 
LOCALITZACIÓ: Puno - Perú 
DESCRIPCIÓ: Millorar les condicions d’alimentació, nutrició i participació de la comunitat educativa de 13 
centres de les província de Puno, mitjançant reconeixements mèdics nutricionals, activitats de sensibilització 
sobre nutrició i pràctiques saludabes a través de formació a mares i pares, docents i alumnes, dotació de 
menús equilibrats i enfortiment de capacitats de gestió dels centres.  
CONTRAPART: Global Humanitaria Perú 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  31.213€ 
 
 
INSTITUT JOANOT MARTORELL 
 
ANYS PRESENTAT:  2012/2013/2014/2015 
PROJECTE: Continuació projecte “Sembrando amor como el maiz”. 3a fase 
LOCALITZACIÓ: Equador 
DESCRIPCIÓ: Educació i formació informal a 4 grups de dones organitzades de comunitats indígenes de la 
província d’Imbabura en diversos àmbits, salut, educació i cultura (drets humans, drets dels pobles indis, visió 
indígena, valors i principis, lideratge i cura i protecció del medi ambient.  
CONTRAPART: Fundación Pueblo Índio del Ecuador 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  184.120€ 
 
 
FUNDACIÓN VICENTE FERRER 
 
ANYS PRESENTAT: 2015 
PROJECTE: Impulsant el dret a l’educació a través de l’amplicació i millora d’un Institut públic de sencundaria 
per a joves dels sectors més desfavorits de la societat 
LOCALITZACIÓ: Andhra Pradesh – Índia  
DESCRIPCIÓ: Construcció de 5 noves aules i la instal·lació de noves pissarres per a aquestes noves aules, i la 
construcció del mur perimetral per assegurar l’accés a l’educació de tots els nens i nenes de Devanakonda i les 
comunitats rurals que es troben a la seva àrea d’influència.  
CONTRAPART: Rural/Women Devolpment Trust FUNDACIÓ VICENTE FERRER Índia 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  105.318 € 
 
 
FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT 
 
ANYS PRESENTAT: 2013/2014/2015 
PROJECTE: Enfortiment dels mecanismes de promoció, protecció i defensa del treball digne. 
LOCALITZACIÓ: Guatemala 
DESCRIPCIÓ: Promoure la defensa dels drets humans, laborals, socials i dels pobles indígenes a través de 
l’increment de la capacitat d’incidència de les organitzacions sindicals.   
CONTRAPART: Instituto de Estudios Sindicales, Indígenas y Campesinos de Guatemala 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  236.121 € 
 
 
4.- Proposta de distribució projectes locals 2015 
 
La regidora comenta la proposta de distribució a projectes per a 2015 (es distribueix còpia als assistents), i es 
transcriu al final d’aquesta acta, tot esmentant alguns dels criteris generals i específics que s’han aplicat i que 
es recullen al Pla Director de Cooperació 2012-2015. Així mateix, comenta que el nombre de projectes ha estat 
d’11 (3 menys que l’any passat) i que l’import per a projectes locals és de 84.000€.  
 



La regidora comenta també que una de les sol·licituds ha quedat sense atorgament ja que les dades facilitades 
en el projecte no quedaven prou clares i no ha estat possible reunir-se amb l’entitat per tal d’esmenar i/o aclarir-
ho.  
 
Hi ha hagut una sol·licitud de l’Associació DIAS, per a un projecte de brigades (voluntaris que es desplaçaran a 
Colòmbia durant l’estiu) per a realitzar tasques de formadors i formadores i complementar el projecte de 
cooperació al desenvolupament que realitzen.  
 
Donat que hi ha un sobrant de projectes locals 1.720€, planteja que l’atorgament al projecte de brigades surti 
d’aquí i no de sensibilització com s’ha fet habitualment.  
 
Per part dels assistents es troba adient la proposta de distribució de la regidora. Comenta que es portarà al 
proper ple del mes de maig.  
 
5.- Diversos 
 
5.1.- Subvencions atorgades de Diputació de Barcelona  
 
La regidora informa que enguany ens han estat atorgades 3 subvencions de Diputació de Barcelona-
Cooperació al Desenvolupament. Per a activitats d’Educació per al Desenvolupament, per al Pla director de 
Cooperació i per al projecte de cooperació directa de la Xarxa Baix Llobregat en el que l’Ajuntament col·labora 
amb 4 municipis més de la comarca en el projecte al Marroc.  
 
5.2.-  Informació projectes en marxa 
 
La regidora informa d’altres projectes en els que s’està treballant des del departament: Cooperació Directa al 
Marroc, Oferta d’activitats d’Educació en Valors a les escoles i projecte en Xarxa Ciutats Defensores dels Drets 
Humans, ... entre altres. S’anirà informant en propers Consells.  
 
5.3- Comiat de la regidora 
 
La regidora s’acomiada del Consell donat que aquest serà la darrera sessió abans de les properes eleccions 
municipals. Comenta l’aprenentatge personal que ha suposat per a ella i dóna les gràcies a tots i a totes per la 
col·laboració i el treball realitzat des del consell.  
 
 
Sense més temes per tractar, es dóna per finalitzat el Consell.  
 
 
Proper Consell: sense determinar 
 
 
 
 
 
 
Mariber Peláez                                                        Tere Gómez 
 
Presidenta         Secretària 



 
 
PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ A PROJECTES LOCALS DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 2015 

COST € 
ENTITAT LOCAL PROJECTE LOCALITZACIÓ / PAÍS 

 TOTAL  SOL·LICITAT 
CONTRAPART 

 
ATORGAT 

AMIZADE, JUNTS AMB 
MOÇAMBIC 

Un futur: una educació superior i 
igualitària per nois i noies orfes  

Beira/Moçambic 
FALTEN 
DADES

FALTEN 
DADES 

 
0 

ASSOCIACIÓ DIAS (*) 

Participació comunitaria. Acció i 
formació juvenil des de la igualtat de 
gènere, la pau i el medi ambient 
 

Medellin/Colòmbia 
 

7.630 5.950
Corporación 
ecológica y 
cultural "Penca de 
Sábila" 

5.950 
 

COMISSIÓ SOLIDARITAT  
LA MALLOLA 

Atenció als pobles indígenes de la 
Costa Caribe Sud – post-alfabetització 
 

Costa Caribe Sud/Nicaragua 
 

7.618 7.618

Asociación 
Educación 
Popular Carlos 
Fonseca 
Amador 
(AEPCFA) 

6.094 
 

ESCOLA ISIDRE MARTÍ 
Institut de Formació integral Padre 
Segundo Montes - Laboratori elèctric 
- 1a fase  

Departament Morazán / El 
Salvador 

9.458 9.000

Instituto 
Tecnológico 
Padre Segundo 
Montes 

7.566 
 

FUNDACIÓ JOSEP 
COMAPOSADA-SINDICALISTES 
SOLIDARIS 

Creació de l'Escola per al Treball 
Decent al Marroc 
 
 

Tetuán / Marroc 128.186 9.000

Federació 
Democràtica 
del Treball del 
Marroc 

 
9.000 

 

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT 

Promoció de la defensa dels drets 
humans laborals, socials i dels pobles 
indígenes a Guatemala 
 

Guatemala 236.121 9.000

Instituto de 
Estudios 
Sindicales, 
Indígenas y 
Campesinos de 
Guatemala 

 
9.000 

 

FUNDACIÓN JUAN CIUDAD 
Millora de les infrastructures del Centre 
de Repòs, San Juan de Dios, de Piura 
 

Piura / Perú 22.000 9.000 
Orden 
Hospitalaria de 
San Juan de Dios 

 
9.000 

 

FUNDACIÓN VICENTE FERRER 
Impulsant el dret a l'educació - 
ampliació i millora d'un Institut 
 

Andhra Pradesh 
 / Índia 

105.318 9.000

Rural/Women 
Devolpment Trust 
Fund.Vicente 
Ferrer Índia 

9.000 
 



 
 
 
 

COST € 
ENTITAT LOCAL PROJECTE LOCALITZACIÓ / PAÍS 

 TOTAL  SOL·LICITAT 

 
CONTRAPART ATORGAT 

INSTITUT JOANOT MARTORELL 
Continuació projecte “Sembrando amor 
como el maiz”. 4a Fase 

Província Imbabura / Equador 184.120 9.000
Fundación Pueblo 
Índio 
del Ecuador 

9.000 

INSTITUT JOAQUIM BLUME 
Millora de la nutrició escolar en 
comunitats andines mitjançant 6 
menjadors escolars  

Província de Lampa y Puno 
/ Perú  

31.213 8.670
Global 
Humanitaria Perú 

8.670 
 

PARRÒQUIA SANTA 
MAGDALENA 

Jaly Home - Casa de la Felicidad 
 

Tamil Nadu/Índia 
 

12.709 9.000 Jaly Home  
 

9.000 
 

 
 
 
(*) projecte brigadistes  
 
 

ASSOCIACIÓ DIAS (*) 

Brigades de voluntaris a l’estiu per al 
projecte “Participació comunitaria. Acció 
i formació juvenil des de la igualtat de 
gènere, la pau i el medi ambient” 
 

Medellin/Colòmbia 
 

4.748 1.424

 
Associació DIAS 

1.424 
 

 
 
 


