
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                                             
04/2017 
 
DATA: 29 de juny de 2017                    INICI: 18:35                             FI: 20:15h 

 
Entitats representades                                  
 
Agermanament solidari  
Associació DIAS 
Creu Roja 
Fundació Vicente Ferrer 
Fundació J. Comaposada- Sindicalistes 
Solidaris 
Fundación Juan Ciudad 
Fundació Santa Magdalena 
Grup Municipal ICV 
Grup Municipal CE 
Kinda Marrawi  
 
 

Entitats excusades 
 
Escola Isidre Martí  
Institut Joaquim Blume 
Marial Banal - CCAR 
 
 
 
 
 

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 25-05-2017 
2.- Presentació dels projectes 2017 pendents per part de les entitats  
3.- Connexió via Skype amb el projecte de Creu Roja a Bolívia 
4.-  Informacions d’activitats de formació per a les entitats i sensibilització 
5.- Diversos 
  
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 25-05-2017 
 
S’aprova sense cap esmena.  
 
2.- Presentació dels projectes 2017 pendents per part de les entitats  
 
ASSOCIACIÓ DIAS 
 
ANYS PRESENTAT:  2015/2016 
PROJECTE: Participació comunitària. Acció i formació juvenil des de la igualtat de gènere, la pau i el 
medi ambient.  
LOCALITZACIÓ: Medellín – Colòmbia.   
DESCRIPCIÓ: Millorar les condicions de vida de la població de les comunitats rurals de l’àrea 
metropolitana de Medellín, especialment les dones i joves, a través de la intervenció comunitària 
duent a terme processos que promoguin l’empoderament i la participació de la població local, així 
com del voluntariat tant a nivell local com internacional.   
CONTRAPART: Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila. 



COST TOTAL DEL PROJECTE:  10.350€ 
 
 
Resten pendents les presentacions dels projectes: Institut Joanot Martorell i la Fundació 
Vicente Ferrer. Preveure fer-ho en el següent Consell de Cooperació.  
 
3.- Connexió via Skype amb el projecte de Creu Roja a Bolívia 
 
Es realitza la connexió amb Praxedes Gonçalvez, tècnic de cooperació de Creu Roja que 
està  al terreny fent el seguiment i implementació del projecte  del projecte “Dones 
emprenedores fomenten viure en un ambient lliure de violència, al districte 8 de la ciutadella 
Andrés Ibañez”. L’objecitu del projecte és millorar el coneixement de les dones en la 
prevenció de la violència intrafamiliar i la 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. 
 
El projectes es troba en el 2n any d’execució i del que Creu Roja ha demanat suport a 
l’Ajuntament en la convocatòria de projectes de cooperació 2017. 
 
En Praxedes ens explica el context de la zona i explica accions, dificultats i els eixos i 
objectius en els que treballa el projecte. A grans trets ens parla de com s’actua a través de:  
 

- Prevenció – amb voluntariat i agents comunitaris 
- Servei d’orientació  
- Enfortiment de les institucions de la zona. Creació de xarxes comunitàries que 

coneguin les lleis 
- Formació i inserció laboral.  

 
Així mateix, ens explica que suposa per a ell està sobre el terreny fent seguiment de 
projectes, portant ja 11 anys realitzant tasques de delegat cooperant en els projectes de 
Creu Roja de cooperació internacional en diferents indrets del món.  
 
Per part dels assistents es valora molt positiva la iniciativa i es recull replicar l’activitat a 
d’altres projectes. Ens felicitem tots plegats per com ha sortit la iniciativa, malgrat algunes 
qüestions tècniques que ens trobat en el darrer moment.  
 
S’agraeix la participació i la col·laboració d’en Pràxedes, a l’hora que ell també agraeix haver 
estat convidat a participar en el Consell i a l’Ajuntament per la seva col·laboració.  
 
 
4.-  Informacions d’activitats de formació per a les entitats i sensibilització 
 
Es comenten diverses accions i propostes de formació que han sorgit de les entitats amb les 
reunions amb el departament de cooperació i a proposta d’aquest. Es concretaran en 
calendari i programa més endavant.  
 
- Servei d’Informació i Assessorament fiscal per a entitats. Es tracta d’un servei gratuït 
adreçat a les entitats i associacions d’Esplugues.  
Es proposarà a la regidoria de Participació Ciutadana que ampliï aquestes formacions amb 
temes concrets d’elaboració i preparació documentació de sol·licituds de subvenció, 
justificacions, impresos i documentació que cal adjuntar.  
 
- Formació per a la integració pràctica de l’Enfocament de Gènere i Basat en Drets 

Humans als projectes de Cooperació. Amb l’Institut de Drets Humans de Catalunya, que 
té com a finalitat la promoció dels drets humans des d’una perspectiva interdisciplinar, i 
amb l’objectiu de millorar la cooperació amb les persones, els pobles i els països en 
desenvolupament. Altres Ajuntaments que hi participen: Sant Boi, Santa Coloma de 
Gramenet i Barcelona.  
 



- Curs semi presencial adreçat a membres d’entitats de cooperació i tècnics i 
tècniques municipals de projectes de cooperació així com personal rellevant d’altres 
àrees o departaments municipals (igualtat, drets de ciutadania, participació, 
diversitat, immigració, ...) 
 

- La formació proposada constarà d’una part virtual (1 setmana aprox.) i una segona 
unitat teòrica de 4 sessions de 4h en horari de matí (amb descans). 2 sessions es 
realitzaran a Esplugues i 2 a Sant Boi, per facilitar assistència d’entitats que 
assisteixen als Consells de la comarca.  
 
Estem acabant de tancar el programa que s’enviarà tan aviat el tinguem.  

 
El representant de Sindicalistes explica i proposa realitzar en els Consells “monogràfics” 
que generin debat, proposa:  

 
- Lectura i comentari del llibre “Reflexions cap a una cooperació transformadora” de la 

Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris (distribueix còpia als assistents 
– les entitats que no el tinguin i el vulguin rebre que ens ho facin saber).  

 
- Que cada entitat expliqui en un consell temes concrets amb els que es troba i quina 

és la seva experiència al respecte. Aquesta informació compartida pot ser útil per a la 
resta d’entitats.  
 
 

Des de la regidora s’agraeixen les diferents propostes d’accions que han proposat les 
entitats així com convidar a la resta a fer-ho. Totes i tots els assistents troben molt 
interessant i adients les propostes.  
 

- Projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans 2017- 
 
 
ACTIVITAT PRINCIPAL:  
 

• Auditori Consell Català de l’Esport – Sant Mateu, 27-37 
Dijous, 5 d’octubre de 2017, de 10h a 13.30h 
Xerrada-debat de 4 destacades activistes de Pau amb alumnes dels Instituts  
 

• Participació del grup de rap “La Llama”   
https://es-es.facebook.com/lallamarap/ 
 

  
Centres participants: Escola Natzaret, Escola Utmar, Institut La Mallola, Joaquim Blume 
(alumnes de 4t d’ESO i 1r i 2n Batx.) 
 
 
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:  
 

• Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues - vestíbul 
Del 2 al 27/10/2017   
Exposició “India, habitatge i dignitat de la Fundación Vicente Ferrer.  

   
 

• Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues – sala conferències (pendent de concretar) 
dimarts 3 d'octubre de 18.30 a 20.00h. 
Xerrada a càrrec de la Fundación Vicente Ferrer 
 
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/ 

 
 

https://es-es.facebook.com/lallamarap/
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/


• Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues - vestíbul 
Del 2 al 27/10/2017   
Exposició “Paraules Descalces. Dones fent Pau” de l’Institut Català Internacional per 
la Pau.  
 
http://icip.gencat.cat/ca/formaci/exposicions/Paraules-descalces 
 

 
Altres activitats complementàries a les escoles:  
 
Els participants a l’acte principal del 5/10, treballen prèviament i posteriorment a l’aula el 
coneixement dels defensors i defensores del projecte, amb diferents dinàmiques i utilitzant el 
dossier pedagògic que els permet incorporar el treball de forma transversal en altres 
assignatures i fins i tot està en alguns casos, incorporat al projecte educatiu del centre.  
 
Dins l’oferta que es realitza a les escoles i instituts de la ciutat (PAEC) per el curs 2017-
2018, s’ha augmentat la oferta a 33 activitats i concretament, 18 són  específiques de 
Cultura de Pau. Aquestes activitats es realitzen amb diferents entitats i ong’s que treballen 
valors en l’Educació per al Desenvolupament.  
 
 
 
5.- Diversos 
 
5.1.- Concurs subvencions 2017-06-30 
 
La regidora comenta que ja s’ha realitzat la proposta de distribució i que està pendent 
d’aprovar. S’espera que es pugui fer com a màxim el 14/07 i que les entitats que estiguin al 
dia puguin cobrar l’aportació corresponent abans del mes d’agost.  
 
5.2.- Activitats de sensibilització del Consell.  
 
Sorgeix debat sobre les dificultats en l’assistència de públic a les activitats. Es parla de la 
difusió com a element essencial i es posa de manifest que cal potenciar aquest aspecte.  
 
 
 
 
 
Proper Consell de Cooperació: 28/09/2017 a l’Espai Baronda (la majoria dels assistents 
prefereixen fer-ho en aquest nou espai) 
 
 
Sense més temes per tractar, es dóna per finalitzat el Consell, tot desitjant a tothom un bon 
estiu.  
 
Bones Vacances!!!!  
 
 
 
 
 
 
 
Mariber Peláez           Tere Gómez  
Presidenta        Secretària   


