
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                                         04/2012 
 
DATA: 28 de juny de 2012                    INICI: 18:35h.     FI: 19:22h. 

 
Entitats representades                        Entitats excusades 
 
Agermanament solidari                          Comissió de Solidaritat La Mallola 
Creu Roja                                               Fundació Pau i Solidaritat 
ERC 
EUiA 
Escola Isidre Martí 
Escola Utmar      
Fundació Josep Comaposada 
Fundación Juan Ciudad  
Fundació Vicente Ferrer 
Representant dels instituts Joaquim Blume, Joanot Martorell i Severo Ochoa   
 
Presideix la Sra Mariber Peláez, regidora de Cooperació i Desenvolupament 
 
Actua de secretària la sra Marta Sabaté, auxiliar administrativa de la UJA de Serveis 
a les Persones                                   
 

 
TEMES TRACTATS 

 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 10/05/2012 
2.- Valoració de l’11a Festa de la Solidaritat / 8a Festa del Comerç Just 
3.- Presentació de projectes per part de les entitats 
4.- Proposta de distribució de Projectes locals 2012  
5.- Proposta d’activitat de formació al Consell 
6.- Diversos 
 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 10/05/2012 
 
S’acorda aprovar l’acta de la sessió anterior sense cap esmena. 
 
2.- Valoració de l’11a Festa de la Solidaritat / 8a Festa del Comerç Just 
 
La regidora insta als assistents a compartir les seves opinions i, en definitiva, fer una  
valoració de l’11a Festa de la Solidaritat / 8a Festa del Comerç Just que va tenir lloc el 
passat diumenge 13 de maig a la Rambla del Carme d’11 a 20h coincidint  amb la Fira 
d’Entitats. 
 
La senyora Sonia d’Agermanament Solidari  valora molt positivament la xerrada, el 
taller de cuina, els espectacles i l’acte del Grup de Percussió Atabalats així com  



 
l’assistència de públic. Tanmateix, esmenta que en ser en diumenge per a ells va ser 
una dificultat afegida a l’hora de trobar voluntariat. És per aquest motiu que planteja fer 
aquest esdeveniment en dissabte en l’edició de l’any que ve. 
 
El senyor Albert Comellas del grup municipal de CiU fa constar que que en el moment 
de major afluència de gent l’espai per a poder aturar-se als estands era molt poc 
“forçant” a la gent a circular i no aturar-se com potser hagués estat desitjable. Per 
contra, el representant de la Fundació Josep Comaposada ho veu com quelcom 
positiu. 
 
Per la seva part, la senyora Isabel Almató d’ERC creu que el fet d’estar situats a la part 
d’abaix de la rambla feia que el so de la megafonia no arribés tan clarament com a 
d’altres punts i, va plantejar la possibilitat de posar una megafonia permanent a la 
Rambla del Carme ja que és una ubicació habitual  per a les diferents fires que 
s’organitzen  a Esplugues. La regidora a això respon que potser la manca de so era 
propiciada perquè la megafonia era la de cada escenari i, que en quan a sugerència 
d’una megafonia permanent la traslladarà al departament correponent  
 
La regidora també valora positivament el taller de cuina ja que ella mateixa el va 
cursar. 
 
Per últim, la senyora Maite Prieto, representant de la Fundació Vicente Ferrer, aludeix 
a la presència de nombrosos georgians que van continuar l’espectacle fora del seu 
escenari 
 
3.- Presentació de projectes per part de les entitats 
 
Les diferents entitats presents informen d’una forma resumida de tots els projectes que 
volen dur a terme aquest any i, que de fet, ja han presentat de forma més detallada a 
l’Ajuntament junt amb les seves sol·licituds de subvenció. Així s’informa dels següents 
projectes: 
 

• Fundació Juan Ciudad: Revisions sanitàries als infants de Perú i educació 
sanitària als pares d’aquests. 

• Agermanament Solidari: Ensenyen a teixir i tenyir a les dones de Chiu Chiu 
(Xile) per a la creació de productes textils que els ajudin a generar ingressos 
econòmics i revaloritzar el seu paper com a dones. 

• IES Severo Ochoa: Formació de 56 alumnes a El Escano que no tenen accés a 
l’ensenyament reglat 

• IES Joaquim Blume: A través de Global Humanitària es construeix un alberg on 
duen a terme la formació d’alumnes. 

• IES Joanot Martorell: Formen a formadores a Ecuador. Algunes d’elles 
exerceixen després com a parteres. 

• Fundació Josep Comaposada: Formen i promouen la inserció laboral de joves 
del Marroc per a que tinguin una sortida professional. 

• Escola Utmar: Formen a 130 nens a El Salvador en el temps de lleure que 
aquests tenen per a evitar que caiguin en mans de les bandes. També se’ls 
dota d’assistència sanitària. 

• Escola Isidre Martí: Els alumes de la Facultat d’Emginyeria Civil d’El Salvador 
faran una sala multiusos per a benefici de tota la comunitat. 

• Fundació Vicente Ferrer: Faran 6 escoles de reforç per a la Comunitat Dàlit  
que donaran servei a 596 nens i, un total de 1200 persones. 

 



 
• Creu Roja : aquest any decideix no presentar projecte degut a la finalització del 

que havien encetat i a la seva afectació per la crisi 
 
4.- Proposta de distribució de Projectes locals 2012  
 
La regidora facilita una còpia de la proposta de distribució dels projectes locals 2012 a 
cadascún dels assistents sabent que el total de cada aportació són 9.000,00 € i que 
els que tenen una quantia inferior és perquè és el 80% del cost del projecte. Tothom hi 
està d’acord. 
 
5.- Proposta d’activitat de formació al Consell 
 
La Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament ha fet arribar a la regidoria una 
proposta de formació que seria en col·laboració amb l’Ajuntament de sant Joan Despí. 
 
S’intentarà consensuar amb aquest un màxim de 5 sessions formatives durant el 
primer trimestre  de l’any en las que cada tema es tractat per un expert en la matèria. 
Tots el assistents hi estan d’acord i, la regidora diu que se’ls enviarà a cadascun d’ells 
la proposta via mail 
 
6.- Diversos 
 
La regidora esmenta que té un manifest que es va aprovar des del Fons Català de 
Cooperació al desenvolupament titulat “Catalunya Terra Solidària” i que també se’ls 
farà arribar per mail. 
 
 
Es dóna per finalitzada la sessió a les 19:22h 
 
 
 
Proper Consell: 4 d’octubre de 2012 a les 18:30h al Saló de Plens de 
l’Ajuntament. 
 
 
 
 
 
Mariber Peláez                                                        Marta Sabaté 
Presidenta                                                               Secretària 


