
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                                             
05/2017 
 
 
DATA: 28 de setembre de 2017                    INICI: 18:35                FI: 20:20h 

 
Entitats representades                                  
 
Agermanament solidari  
Amizade, Junts amb Moçambic 
Associació DIAS 
Creu Roja 
Escola Isidre Martí  
Fundació Vicente Ferrer 
Fundació J. Comaposada- Sindicalistes 
Solidaris 
Fundación Juan Ciudad 
Fundació Pau i Solidaritat 
Fundació Santa Magdalena 
Grup Ayllu 
Grup Municipal ICV 
Grup Municipal PdeCat 
Representant de Ciutadans 
Kinda Marrawi  
 
 

Entitats excusades 
 
Fundació Santa Magdalena 
Institut Joaquim Blume 
Albert Comellas  
 
 
 
 

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 29-06-2017 
2.- Presentació dels projectes 2017 pendents per part de les entitats  
3.- Connexió via Skype amb el projecte de l’Associació DIAS a Colòmbia 
4.-  Informacions d’activitats de formació  i sensibilització per a les entitats: 

- Curs Enfocament de Gènere i basat en Drets Humans  
- Projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans 2017 

5.- Proposta d’Emergències per l’huracà Irma i pel terratrèmol de Mèxic al Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament 
6.- Diversos 
 
 
 
  



DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 
 
Abans de començar a tractar els temes de l’ordre del dia, la regidora comenta que 
avui ens acompanya el nou Coordinador d’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania, en 
Marc Mellado, a qui es dóna la benvinguda per part dels membres del Consell que 
es presenten i el saluden.  
 
En Marc saluda als assistents, tot agraint-los la feina que li consta que es realitza 
des de fa molts anys en matèria de solidaritat i cooperació a la ciutat, des de 
l’Ajuntament, des del Consell, i amb el suport també de la tècnica i la regidora de 
cooperació. S’ofereix a col·laborar i a treballar plegats per impulsar la cooperació al 
desenvolupament com una política més, transversal dins l’Ajuntament i amb tots els 
actors de la ciutat.  
 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 29-06-2017 
 
S’esmena el nom d’una entitat que apareix a assistents i excusats.  
S’aprova l’acta.  
 
2.- Presentació dels projectes 2017 pendents per part de les entitats  
 
En el moment de tractar el tema les entitats que falten no es troben a la sala.  
 
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 l’Associació DIAS a Colòmbia 
 
Es realitza la connexió amb l’entitat Corporación Ecológica y Cultural Penca de 
Sábila on hi ha alguns dels membres que hi formen part:  

Katherine Higuita Álzate, Cristian Zuluaga Castrillón, Vanesa Sierra Giraldo, 
Jonathan Pulgarín Cano, Susan Pérez Urrego, Sergio Andrés Reinoso Flórez, Heidi 
Beltrán Grajales i July Andrea Botero Pérez 
 
El projecte, Participació comunitària. Acció i formació juvenil des de la igualtat de 
gènere, la pau i el medi ambient, es troba en el 2n any d’execució i DIAS ha 
demanat suport a l’Ajuntament en la convocatòria de projectes de cooperació 2017.  
 
Els membres expliquen el context de la zona, les accions, les dificultats i els eixos i 
objectius en els que treballa el projecte. A grans trets ens parla de com s’actua a 
través de:  
 

- 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.   

 
Per part dels assistents es valora molt positiva la iniciativa i l’execució i preparació 
per part dels membres de la Corporación, amb presentacions clares i molt 
preparades.  
 



S’agraeix la participació i la col·laboració de DIAS. A l’hora que la Corporación 
també agraeix haver estat convidat a participar en el Consell i a l’Ajuntament per la 
seva col·laboració.  
 
6.1.- Diversos.  
 
6.1.- Presentació representant de l’Escola Itinerant per al treball digne a El 
Salvador.  
 
El representant de Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris, ens 
presenta Ana Cecilia Elías, una de les 6 facilitadores de l’Escola Itinerant. Està de 
visita a Barcelona per explicar la situació del projecte a les diferents institucions que 
hi col·laboren.  
En aquest projecte, l’aportació de l’Ajuntament és a través del FCCD i es ve 
finançant des de fa uns anys.  
Ana explica antecedents, situació, les accions que es realitzen permeten una visió 
de la realitat a El Salvador. Fa especialment esment en les dificultats de les dones i 
en la violència que pateixen, informant que cada dia moren entre 35/40 dones. 
També s’han realitzat accions a Comunitats totalment analfabetes, per tal de 
visibilitzar el sector indígena que està exclòs de qualsevol acció del govern. Es tracta 
de posar en valor la seva identitat i ajudar-los a defensar els seus drets.  
 
El testimoni en primera persona té el valor afegit de transmetre emocions i conèixer 
realment, la tasca tan important que fan persones com la Ana per lluitar i defensar 
els drets humans, posant fins i tot en risc la seva pròpia vida.  
Els membres del Consell feliciten a la Ana i l’encoratgen a seguir treballant.  
 
 
4.-  Informacions d’activitats de formació  i sensibilització per a les entitats: 
 
Es recorden i concreten les diferents accions:  
 
Curs Enfocament de Gènere i basat en Drets Humans  
 
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, Sabadell 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 (Espai Baronda) i 2 a Sant Boi, per facilitar assistència 
d’entitats que assisteixen als Consells de la comarca.  
 
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) 
 
Es recorda que si algú està interessat en assistir, que ho comuniqui a través del 
correu electrònic a la Tere.  (algunes entitats ja ho han manifestat) 
 
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:  
 

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

   
• Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues – sala conferències 

dimarts 3 d'octubre de 18.30 a 20.00h. 
Xerrada a càrrec de la Fundación Vicente Ferrer 
 
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/ 

 
• Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
    Del 2 al 27/10/2017   

Exposició “Paraules Descalces. Dones fent Pau” de l’Institut Català 
Internacional per la Pau.  
  

• Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues – sala conferències / sala exposicions  
Xerrada-visita guiada amb l’autor de les fotografias, Daniel Lagarto Fernández 
dijous 19 d'octubre de 18.30 a 20.00h. 
 
http://icip.gencat.cat/ca/formaci/exposicions/Paraules-descalces 

 
 
5.- Proposta d’Emergències per l’huracà Irma i pel terratrèmol de Mèxic al 
FCCD i a Creu Roja  
 
La regidora comenta que hem rebut peticions d’ajuda d’emergència del Fons i de la 
Creu Roja.  Així mateix, comenta que el FCCD ha aprovat també, a proposta de 
l’Ajuntament, el projecte d’emergència de la Fundación Juan Ciudad, per a la 
reconstrucció de les infraestructures del centre a Piura pel fenòmen del “Niño”.  
Enguany ja hem fet una aportació en concepte d’emergències, i s’ha abonat la quota 
de soci i l’aportació al projecte Ciutats Defensores. Resta pendent l’aportació a 
projectes. Planteja diverses opcions per tal que el Consell concreti de quina manera 
vol distribuir els 7.400€.  
 
 
 

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


 
 
 
Disponible 2017 i aportacions realitzades:  
 
CONCEPTE % PRESSUPOST IMPORT 
FCCD + 
Emergències 

10%                      14.400 

Quota de socis                            1.100 
Emergència 
esllavissades al 
Perú i Colòmbia 

                           2.500 

Projectes Ciutats 
Defensores 

                           3.000 

 
 
Es concreta la següent proposta:  
 
 
ENTITAT CONCEPTE IMPORT 
FCCD Projectes 2017 (*)                   2.400 
FCCD Emergència a Perú 

fenomen “Niño” 
1.750 

FCCD emergència 
terratrèmol Mèxic  

1.250 

CREU ROJA Huracà Irma  
 
 

2.000 

 
* la distribució es realitzarà en el darrer Consell de Cooperació 
 
 
6. Diversos.  
 
6.1.- Concurs subvencions 2017 
 
La regidora recorda que el 14/07/2017 la Junta de Govern Local va resoldre el 
concurs de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament. 
(s’annexa quadre resum).  
 
Recorda que les entitats que no ho hagin fet, presentin les justificacions del 2016 per 
tal de poder anar aprovant-les i que es realitzin els pagaments del 2017.  
 
 
 
 
Proper Consell de Cooperació: 30/11/2017 a l’Espai Baronda  
 
Sense més temes per tractar, es dóna per finalitzat el Consell. Moltes gràcies a 
tothom per la vostra assistència.   
 
 
 



 
Mariber Peláez           Tere Gómez  
Presidenta        Secretària   



APORTACIONS 2017 

ENTITAT LOCAL PROJECTE LOCALITZACIÓ / PAÍS 
COST € CONTRAPART 

NIF  

 
PUNTS 

 
PROPOSTA 

ATORGAMEN
T 

TERMINI 
D’EXECUCIÓ 

 

 TOTAL  
SOL·LIC
I-TAT 

 TERMINI DE 
JUSTIFICACIÓ 

AMIZADE, JUNTS AMB 
MOÇAMBIC 

Extensió del dret a una 
formació superior i igualitària 
als joves procedents de zones 
rurals properes a Beira 

Beira/Moçambic 17.545 9.000 

 
 
Amizade, JAM - 
Beira  
G63574123 

 

 
 
 

26 

 
 

4.264€ 
 

 
31/12/2017 
31/03/2018 

ASSOCIACIÓ DIAS  

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

Medellin/Colòmbia 
 10.350 

 
9.000 

 

Corporación 
ecológica y cultural 
"Penca de Sábila" 
G65902371 

 
48 7.872€ 

 

 
 

31/12/2017 
31/03/2018 

ASSEMBLEA LOCAL DE LA 
CREU ROJA 

Dones emprenedores 
fomenten viure en un ambient 
lliure de violència 

Bolívia 352.894 
 

9.000 
 

 
Cruz Roja 
Boliviana 
G28660001 

 
61 9.000€ 

30/04/2018 
31/07/2018 

ESCOLA ISIDRE MARTÍ 

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

Departament Morazán / 
El Salvador 

 
10.000 

 
9.000 

Instituto 
Tecnológico Padre 
Segundo Montes 
1314-140280-1028 

 
 

36 

 
5.904€ 

 

30/09/2018 
31/12/2018 

 

FUNDACIÓ JOSEP 
COMAPOSADA-
SINDICALISTES 
SOLIDARIS 

Creació de l'Escola per al 
Treball Decent al Marroc 
 
 

Tetuán / Marroc 
 

100.793 
 

9.000 

Federació 
Democràtica 
del Treball del 
Marroc 
G59936336 

 
 

61 

 
 

9.000€ 
 

 
30/04/2018 
31/07/2018 

FUNDACIÓ PAU I 
SOLIDARITAT 

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

Guatemala 

 
224.257 

 
 

9.000 

Instituto de 
Estudios 
Sindicales, 
Indígenas y 
Campesinos de 
Guatemala 
G61538187 

 
 
 

61 

 
 

9.000€ 
 

30/09/2018 
30/11/2018 

FUNDACIÓN JUAN 
CIUDAD 

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

Piura / Perú 
 

20.100 
 

8.605   
 

Orden Hospitalaria 
de San Juan de 
Dios 
G78519303 

 
 

51 

 
 

8.364€ 
 

31/05/2018 
31/08/2018 

 

FUNDACIÓN VICENTE 
FERRER 

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

Andhra Pradesh 
 / Índia 

 
 

76.332 
 
 

9.000 

Rural/Women 
Devolpment Trust 
Fund.Vicente 
Ferrer Índia 
G09326745 

 
 

61 
 

9.000€ 
 

30/09/2018 
31/12/2018 



 
 
 
 

ENTITAT LOCAL PROJECTE LOCALITZACIÓ / PAÍS 
COST €  

CONTRAPART 
 

PUNTS 
PROPOSTA 

ATORGAMEN
T 
 

TERMINI 
D’EXECUCIÓ 
TERMINI DE 

JUSTIFICACIÓ   TOTAL  
SOL·LIC
ITAT 

INSTITUT JOANOT 
MARTORELL 

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

Província Imbabura / 
Equador 

 
217.799 

 
9.000 

Fundación Pueblo 
Índio 
del Ecuador 
Q5855630I 

 
26  

4.264€ 
 

31/12/2017 
31/03/2018 

INSTITUT JOAQUIM 
BLUME 

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

Província de Lampa y 
Puno 
/ Perú  

30.663 
 9.000 

Global 
Humanitaria Perú 
Q0801109J 

 
36 

 

 
5.904€ 

 

31/12/2017 
31/03/2018 

PARRÒQUIA SANTA 
MAGDALENA 

Salut i educació per a nens i 
nenes indígenes de 0 a 4 
anys de San Cristobal de Las 
Casas 

San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas / Mèxic 

25.645 
 

9.000 
 

Melel Xojobal 
R0800538A 

 
46  

7.544€ 
 

31/12/2017 
31/03/2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


