
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                                          05/2012 
 
DATA: 4 d’octubre de 2012                    INICI: 18:30h                          FI: 19:15h 

 
Entitats representades                                 Entitats excusades 
 
Agermanament solidari                                  Comissió de Solidaritat La Mallola 
Amizade                                                         Escola Utmar 
Creu Roja                                                       ERC 
EUiA                                                               Institut Severo Ochoa 
Escola Isidre Martí                                         Institut Joanot Martorell 
Escola Utmar                                                 Institut Joaquim Blume 
Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris 
Fundación Juan Ciudad  
Fundació Pau i Solidaritat 
Fundació Santa Magdalena 
Fundació Vicente Ferrer 
Grup Ayllu  
Grup Municipal CiU 
Grup Municipal ICV  
ICV  
 
Presideix la Sra Mariber Peláez, regidora de Cooperació i 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  28-06-2012 
2.- Proposta d’aportació al FCCD 2012 
3.- Activitats de solidaritat i cooperació al PAEC, curs 2012-2013 
4.- Activitats de sensibilització  
5.- Informació estat subvencions 2011/2012 
6.- Diversos 
 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 28/06/2012 
 
S’afegeix a les entitats assistents la Fundació Santa Magdalena.  
 
S’aprova sense cap esmena.  
 
 
2.- Proposta d’aportació al FCCD 2012 
 
La regidora explica la proposta (es distribueix còpia als assistents), recordant que disposem 
de 22.050€ a la partida del Fons Català i Emergències, que proposa reservar 3.000€ per si 
sorgís alguna emergència fins a finals d’any i la resta planteja distribuir-ho entre el projecte 
propi i de l’Escola Isidre Martí i de continuïtat d’altres anys, el 1877, i dos nous, aplicant els 



criteris de projectes d’entitats que participen en el consell: Fundació Pau i Solidaritat i 
Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris.  
 
 
PROJECTE / LOCALITZACIÓ PENDENT  APORTACIÓ  

FINANÇAMENT MUNICIPAL  
Projectes comuns de sensibilització 
Catalunya 

1.100 

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

287.660,68 9.000 
 

2.411 – Ampliació de l’espai físic i dels serveis 
a la ciutadania de l’Alcaldia de Villanueva, 1a 
fase – Nicaragua (Fundació Pau i Solidaritat) 

30.883,52 4.475 

Movilització i propostes sociosindicals per el 
treball digne en el departament de Rivas – 
Nicaragua (Fundació Josep Comaposada-
Sindicalistes Solidaris) 

23.871,63 4.475 

19.050 

 
El representant de la Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris fa cinc cèntims 
del projecte que té com a objectiu contribuir a la millora en les condicions laborals i de drets 
humans (accés a l’educació, sanitat, seguretat social, etc) dels treballadors i treballadores 
del departament de Rivas, Nicaragua.  
 
Per part dels assistents s’accepta la proposta.  
 
3.- Activitats de solidaritat i cooperació al PAEC, curs 2012-2013 
 
La regidora comenta les activitats de sensibilització en matèria de solidaritat i cooperació 
que s’han ofert enguany dins el “Programa d’Activitats Educatives Complementàries a les 
Escoles” i de les que es poden fer les sol·licituds fins el 18/10 (termini ampliat per problemes 
amb l’aplicatiu). L’atorgament de les activitats serà a partir d’aquesta data. Esmenta les 
activitats d’enguany, les noves que s’han incorporat i algunes que es mantenen donat la 
bona acollida que tenen. Les activitats van adreçats a tots els cicles formatius a partir 
d’educació infantil i fins a batxillerat. La xifra d’alumnes participants del curs passat va ser de 
1656. 
  
Activitats del curs anterior:  

- Projecció de pel·lícules d’educació per la pau 
- Apropem l’Amazònia als infants: taller de creació de contes 
- Allò que l’etiqueta no diu  
- Joc dinàmica “i tu que saps? Diners a qualsevol preu?” 
- Taller de teatre “Quina cara de la moneda vols?” 
- D’excursió amb la Pau i el Conflicte 
- Contes amb perspectiva de gènere i cultura de Pau 
- Aula Tus Ojos: taller de cinema 
 

Activitats noves:  
- Mòbils High Tech, Vides Low Cost  
- Els Objectius de desenvolupament del Mil·lenni 
- Diferències Nord-Sud: Esport per al desenvolupament (ODM) 
- Tallers radiofònics per conèixer món 
- A què juguem? Jocs i més per entendre les desigualtats Nord-Sud 
- Els conflictes i les parts implicades. Repensar la Pau: cap a lo violència 
- Teatre socioeducatiu de resolució de conflictes 

 
 



4.- Activitats de sensibilització 
 
Informació activitat solidària Festa Major 
La regidora comenta que durant la festa major (divendres 21/9 a les 18.30h) es va realitzar 
un espectacle d’animació infantil basat en cançons, danses, costums i jocs del món,  al Parc 
Pou d’En Fèlix, amb el títol els Jugamons de la companyia Lapsus Espectacles. 
L’assistència de públic va ser molt elevada.  
 
Informació i calendari curs formació consell 
La regidora comenta la informació relativa al curs de formació per a les entitats del consell 
de cooperació a realitzar conjuntament amb entitats de Sant Joan Despí. Es planteja que es 
faci en dimarts i per part dels assistents s’arriba al consens de fer-ho a les 18.30h. i en 
sessions de 2h. o 2.15h. màxim. També es comenta que és millor fer les sessions 
quinzenals.  
Es recullen les aportacions realitzades i es parlarà amb la Federació Catalana d’Ong per al 
desenvolupament (FCONGD) i Sant Joan per tal d’ajustar calendari.  
 
Es recorda que aquesta iniciativa sorgeix en les sessions participatives d’elaboració del Pla 
Director de necessitats formatives de les entitats de cooperació, per conèixer problemes 
comuns que afrontem els països del nord i del sud i dotar de continguts la sensibilització que 
realitzarem a la ciutadania.  
 
17a Festa de Santa Llúcia Solidària 
El representant del Grup Ayllu comenta que han decidit canviar de data la Fira i traslladar-la 
a la primera setmana d’abril, en funció de com caigui la Pàsqua (bàsicament per qüestions 
meteorològiques) i que per el proper any seria el 6/4. Mantindrien l’edició (17a) però 
lògicament cal canviar-li el nom, comenta que s’està treballant en això i que s’accepten 
suggeriments i valoracions. Així mateix, comenta que ho ha comentat prèviament amb la 
regidoria i que se’ls ha proposat buscar un tema comú i/o un fil conductor que permeti a 
aquesta fira incloure-la com una activitat que formi part del conjunt de les activitats que 
realitzi l’any vinent el Consell de Cooperació (recollit també com a proposta dins el Pla 
Director de Cooperació).  
 
Informació entitat Tus Ojos 
La regidora comenta que hem donat suport amb un escrit a l’entitat Fundación Tus Ojos 
(amb la que col·laborem des de fa dos anys amb activitats a les escoles dins el PAEC) per 
tal que puguin aconseguir una subvenció del Ministeri de Cultura per a la realització del 
següent material de sensibilització:  
- Mostra de cinema (10 curts amb temàtica de dona) més debat 
- Programa educatiu de cinema a les escoles 
- Exposició itinerant 
Si aconsegueixen realitzar aquest material, des d’Esplugues podrem gaudir de l’activitat i 
incloure-la també dins el programa de sensibilització a la ciutadania.  
 
 
5.- Informació estat subvencions 2011/2012 
Per part de la regidora es comenten les aportacions 2012, tot explicant la especificitat amb la 
Fundación Vicente Ferrer ja que s’ha realitzat un conveni de col·laboració directament i no a 
través de l’A.VV. de Can Vidalet com es venia fent ja que enguany no han volgut realitzar la 
sol·licitud de subvenció.  
La tècnica comenta que s’ha enviat correu electrònic a les entitats que els hi manca la 
justificació 2011, recordant que ho facin el més aviat possible per tal que es puguin anar 
revisant i aprovant per la Junta de Govern i tramitar els pagaments corresponents al 2012 el 
més aviat possible.  
 
 
 
 
 



 
6.- Diversos 
 
6.1.- Accions formatives per a entitats.  
  
Des de la regidoria de Participació Ciutadana ens han fet arribar informació relativa a la nova 
edició del curs per a entitats de disseny de pàgines web, així com altres cursos per als que 
ja tenen web. Es comenta que s’ha enviat la informació a totes les entitats i que del Consell 
hi havien dues que l’any passat es van quedar en llista d’espera: Fundació Santa Magdalena 
i Creu Roja (estan pre-inscrites i només cal que la confirmin).  
 
6.2.- Taller “Vacuna’t contra els rumors” 
 
Des de la regidoria de Nova Ciutadana s’organitza la 2a edició del Taller “Vacuna’t contra els 
rumors” el proper dimarts 23 d’octubre a les 18.30h. a l’Oficina d’Emancipació Juvenil (c/ 
Àngel Guimerà, 38).  
 
 
 
 
 
 
Proper Consell: 29 de novembre de 2012 a les 18:30h al Saló de Plens de l’Ajuntament. 
 
 
 
 
 
 
 
Mariber Peláez                                                        Tere Gómez 
Presidenta                                                               Secretària 
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