
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                                            06/2014 
 
DATA: 27 de novembre de 2014                    INICI: 18:35                         FI: 19:25h 

 
Entitats representades                                  
 
CiU 
Comissió Solidaritat La Mallola 
Creu Roja 
DIAS 
ERC 
Fundación Juan Ciudad 
Fundació Pau i Solidaritat 
Grup Ayllu 
Representant d’Instituts Severo Ochoa, 
Joanot Martorell  
Representant Institut Joaquim Blume 
Sindicalistes Solidaris 
 
Assisteix també ETV que enregistra imatges 
 
 

Entitats excusades 
 
Agermanament solidari    
Escola Isidre Martí 
Fundació Santa Magdalena 
Grup Municipal PP 
 
 
 
 
 
 

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 25-09-2014 
2.- Valoració projecte sensibilització Ciutats Constructores de Pau  
3.- Proposta aportació al FCCD i emergències 2014 
4.- Ajuts municipals a projectes de desenvolupament en els països del sud i brigadistes 
5.- Calendari consells cooperació 2015.  
6..- Diversos.  
  
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 25-09-2014.  
 
S’aprova sense cap esmena.  
 
2.- Valoració projecte sensibilització Ciutats Constructores de Pau 
 
La regidora comenta les activitats realitzades durant els dies de la visita dels activistes destacant la 
seva qualitat, però que malgrat això l’afluència de públic a Esplugues va ser baixa com és habitual en 
les activitats obertes a la població.  
 
El representant de Sindicalistes Solidaris comenta que va assistir a les xerrades dels activistes a El 
Prat i que allà si hi havia públic ja que estava adreçat a joves dels Instituts. Destaca el valor de 
participar en un projecte de sensibilització que promou durant 10 dies cultura de pau i drets humans 
en diferents municipis de la província.  



 
Des del departament es destaca que el projecte, a més, té el valor afegit del treball en xarxa amb 14 
Ajuntaments més, la Diputació de Barcelona, el FCCD i altres entitats de defensa dels drets humans. 
L’impacte d’aquestes accions coordinades i conjuntes és sense dubte  més significatiu que fer-ho de 
forma individual. La regidora comenta també que es podria incorporar per a l’any vinent (la voluntat 
és continuar en el projecte, de fet els tècnics ja hi estan treballant) que es podria incorporar l’AUGE 
(Aula Universitària de la Gent Gran) que realitzen xerrades cada dijous a La Mallola. Es comenta que 
les activitats han arribat a 6689 persones i que l’Ajuntament s’ha adherit a la Declaració Institucional 
de les Ciutats Constructores de Pau en el Ple del 19/11/2014. 
 
 
3.- Proposta aportació al FCCD i emergències 2014 
 
La regidora comenta la proposta de destí al FCCD 2014 (es distribueix còpia als assistents i es 
transcriu a continuació), explicant que s’ha incorporat l’import que a principis d’any s’havia reservat 
per a cooperació directa, ja que enguany no ha calgut fer aportació econòmica al projecte que tenim 
en Xarxa amb 4 ajuntaments més de la comarca al Marroc (els recursos han estat tècnics amb 
sessions de formació a les 2 delegacions, política i tècnica que ens han visitat).  
 
 
PROJECTE / LOCALITZACIÓ PENDENT  APORTACIÓ  

 FINANÇAMENT MUNICIPAL  

1877 – Institut de formació integral Padre 
Segundo Montes – El Salvador. (Escola Isidre 
Martí, Ajuntament d’Esplugues) 

258.999 3.790,50 

2.665 – Enfortiment dels mecanismes de 
promoció, protecció i defensa del treball digne 
a Guatemala, Fase II-Nicaragua (Fundació 
Pau i Solidaritat) 

35.200 2.500 

2.664 – Programa de formació “Treball decent 
per a tots i totes” d’El Salvador (Fundació 
Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris) 

32.099 3.500 

 
 

 
9.790,50 

 
 
El representant de Sindicalistes Solidaris explica (i distribueix còpia als assistents) el projecte que 
consisteix en formar i sensibilitzar als i les líders socials i sindicals d’El Salvador, arribant a 600 
persones, amb un 40% de dones i un 50% de joves de menys de 35 anys.  
 
Per part dels assistents s’accepta la proposta.  
 
 
4.- Ajuts municipals a projectes de desenvolupament en els països del sud i brigadistes 
 
La regidora comenta cal aprovar les Bases per al 2015 i donat el calendari de les eleccions 
municipals al mes de maig, posa sobre la taula diferents possibilitats per a que el Consell decideixi.  
 
S’acorda per part dels assistents que el període de sol·licituds d’Ajuts sigui fins el 27/02/2015 per tal 
que es pugui presentar la proposta de resolució d’aportacions al Ple de maig i així no allargar a 
després de l’estiu a resoldre les aportacions del 2015. 
 
 
5.- Calendari consells cooperació 2015.  
 
La regidora comenta que fixa les dates dels 3 Consells de Cooperació que podem realitzar abans 
d’acabar el mandat:  
 
- 15/01, 19/03 i 16/04/2015 



 
6.- Diversos  
 
6.1.- Suport a entitats per el 2015 de la Diputació de Barcelona 
 
S’informa que ja ha sortit la convocatòria d’ajuts a entitats de la Diputació de Barcelona. S’enviarà per 
correu electrònic l’enllaç quan estigui penjat o ens arribi.  
 
6.2.- Primavera Solidària  
 
La regidora comenta que cal anar pensant en la programació i en la Festa de la Solidaritat, es 
comenten diverses opcions, propostes d’altres anys i calendari possible, que es concreta en el 
següent:  
 

 Festa de la Solidaritat: matinal de dissabte 16/05/2015 a la pista vermella Parc Pou 
d’En Fèlix.  

 
 

6.3.- Exposició Els Murs de la Vergonya. Destruïm barreres construïm Pau.  
 
La representant de l’Associació DIAS comenta que demà divendres a les 19.30h. es farà la 
presentació de l’exposició i la visita guiada a l’Espai Jove el Remolí. Aquesta exposició és de l’entitat 
Grup Eirene amb la que es fa aquesta i altres activitats de sensibilització i educació pel 
desenvolupament a les escoles i instituts d’Esplugues.  
 
Es comenta que aquesta exposició la hem tingut també a la Biblioteca, coincidint amb el projecte 
Ciutats Constructores de Pau, i a l’Institut La Mallola on s’ha treballat amb els alumnes.  
 
 
6.4.- Pressupost solidaritat i cooperació 2015. 
 
La regidora comenta que ja s’ha aprovat el pressupost municipal del 2015 i que a les partides de 
cooperació tindrem pràcticament el mateix que aquest any, 140.000€. Es portarà proposta de 
distribució en el Consell del gener.  
 
6.5.- Emergència Ebola 
 
La representant de la Fundación Juan Ciudad agraeix al Consell la proposta de l’aportació a 
l’emergència i fa 5 cèntims de la situació actual en la que es troba l’Hospital que encara no s’ha pogut 
obrir per qüestions de personal i de període de quarantena.  
 
6.6.- Sopar de la Fam  
 
El representant del Grup Ayllu comenta que demà divendres a les 21h. faran el Sopar de la Fam, 
sota el títol “Com ser Solidaris avui en un món injust”, al local de la parròquia de Sant Antoni. 
Comptaran amb la xerrada d’Albert Sales, politòleg i sociòleg. (es distribueix informació als 
assistents).  
 
 
Sense més temes per tractar, es dóna per finalitzat el Consell.  
 
 
Proper Consell: 15 de gener de 2015 a les 18:30h al Saló de Plens de l’Ajuntament. 
 
 
 
 
Mariber Peláez                                                        Tere Gómez 
Presidenta                                                               Secretària 
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