
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                                          01/2013 
 
DATA: 31 de gener de 2013                    INICI: 18:35h                         FI: 19:25h 

 
Entitats representades                                  
 
Agermanament solidari    
Creu Roja 
EUiA    
Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes 
Solidaris 
Fundació Pau i Solidaritat 
Fundació Santa Magdalena 
Fundació Vicente Ferrer 
Fundación Juan Ciudad  
Grup Ayllu  
Institut Severo Ochoa 
Institut Joanot Martorell 
Institut Joaquim Blume 
Grup Municipal CiU 
 

Entitats excusades 
 
ERC 
Escola Utmar 
 
 

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  29-11-2012. 
2.- Pressupost cooperació 2013. 
3.- Convocatòria projectes locals 2013. 
4.- Curs de formació Cooperació al Desenvolupament 
5.- Informació projecte Cooperació Directa  
6.- Propostes de les entitats de sensibilització  
7.- Informació activitats diverses sensibilització 
8.- Diversos.  
 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
Es presenta Marc Alcaraz, com a representant de l’entitat Esplai Espurnes que volen participar al 
Consell ja que treballen conjuntament amb la Federació Catalana de l’Esplai en un projecte a 
Paraguai d’educació pel desenvolupament a infants. 
 
Es presenta Saida Ehliluch com a nova representant de la Fundació Pau i Solidaritat.  
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 29/11/2012 
 
S’aprova sense cap esmena.  
 
 
 



2.- Pressupost cooperació 2013. 
 
La regidora comenta que el pressupost de l’Ajuntament 2013 es troba en fase d’aprovació inicial però 
que en principi l’import de cooperació al desenvolupament per aquest any serà de 139.850€. Hi ha 
hagut una petita retallada, com ha succeït en la resta de partides de l’àrea de serveis a les persones, 
però la diferència respecte al 2012, és de poc més 7.000€ i el percentatge actual és del 0,66%.  
 
3.- Convocatòria projectes locals 2013. 
 
La regidora comenta la proposta de calendari per els projectes 2013, les dates d’aprovació, ja que ha 
de passar pel Ple del 20/02, així com les posteriors resolucions. Es consensua entre els assistents 
que el termini per a sol·licitar sigui fins el 28/03.  
 
4.- Curs de formació Cooperació al Desenvolupament 
 
La regidora informa que s’han inscrit al curs 15 entitats, entre Sant Joan Despí i Esplugues, i ja s’han 
realitzat dues sessions. A la primera sessió van poder assistir 25 representats d’entitats i a la segona 
edició, 13.  
 
Per part d’alguns assistents que també participen al curs es realitza valoració positiva, tant pel que fa 
a continguts, com a dinàmiques utilitzades, com al fet de fer-ho conjuntament amb el municipi veí. Es 
comenten també aspectes concrets de cada una de les sessions (dinàmiques utilitzades pels 
ponents, participació, continguts, ...) 
 
5.- Informació projecte Cooperació Directa  
 
La regidora recorda el projecte de Cooperació directa en xarxa amb Sant Joan Despí, Sant Vicenç 
dels Horts, Viladecans i la Diputació. Així mateix comenta que amb motiu d’impartir la formació 
tècnica que precisaven per a posar en marxa els equipaments, s’ha desplaçat una delegació dels 4 
ajuntaments a Marrakeich, per a participar en el Seminari d’intercanvi d’experiències i bones 
pràctiques, del 9 al 12/01. Per part de l’Ajuntament d’Esplugues es va valorar que assistissin la 
tècnica d’igualtat i la tècnica de cooperació.  
 
Per part de la tècnica de cooperació es presenta un power point que conté informació general del  
projecte i  de la visita. Es resumeixen a continuació algunes dades:  
 

- Títol: Donar suport a la definició de polítiques locals enfortint procés democràtic i posada en 
marxa de 2 centres (ja construïts i visitats) per a realitzar activitats socioculturals per a la 
població. 

- Participants: Xarxa Baix Llobregat, Xarxa Marroc: Marrakeich ciutat, districte de Guéliz, i 
municipis de Sidi Zouine, Souhila i Tasseltant i l’Institut Marroquí de Desenvolupament Local, 
(IMADEL): treballen per a contribuir a la bona governança local a través de la recerca, la 
formació i la incidència política.  

- Dates: juny 2011 – març 2013 
- Pressupost total: 55.000€ 
- Aportació econòmica de cada Ajuntament: 6.000€ 
- Aportació tècnica: formació tècnica en gestió i funcionament d’equipaments socioculturals (en 

diferents àmbits, joventut, cultura i dona).  
- Valoració de la visita: Capacitat d’organització i gestió per part d’Imadel / constatar la 

implicació política i l’aposta per la formació com a mecanisme transformador / Visualitzar els 
canvis de la societat dels darrers anys i sobre tot en polítiques actives vers la dona / conèixer 
altres experiències de participació ciutadana / compartir realitats, dificultats i oportunitats de 
millora / participar en l’elaboració de la guia de formació per a replicar-lo a altres municipis del 
Marroc.  

- Valoració del projecte: valor afegit del treball en xarxa tan al Nord com al Sud facilitant la 
sensibilització a la ciutadania / treball transversal / intercanvi i enriquiment mutu / possibilitat 
de fer cooperació directa amb la participació d’altres actors / la proximitat geogràfica facilita 
l’intercanvi d’experiències 

 
 



 
6.- Propostes de les entitats de sensibilització  
 
La regidora comenta que aprofitant el marc de la Fira (Grup Ayllu – 6/04, i la Festa de la Solidaritat, 
principis de maig, però sense concretar), hauríem de buscar estratègia comuna des del Consell per 
realitzar la programació de sensibilització concentrada en aquest període de temps, el que facilita la 
visibilitat de la solidaritat i la cooperació al municipi que es fa al municipi. El lema en el que està 
treballant el Grup Ayllu és “Una altre manera de viure és possible” 
 
Per part d’algunes entitats assistents sorgeixen algunes idees d’activitats: Sindicalistes Solidaris, una 
exposició; Fundació Vicente Ferrer, cine-forum, documental, activitat lúdica bollywood, ...; Juan 
Ciudad, xerrades, actuació musical, plafons...; Esplai Espurnes: taller jocs populars del món.  
 
La secretària del Consell comenta que qualsevol idea, suggeriment o proposta de tema i/o activitat 
s’enviï per correu electrònic al departament.  
 
 
7.- Informació activitats diverses sensibilització 
 

- La regidora comenta les activitats que s’han realitzat. L’exposició de la Fundación Vicente 
Ferrer a la Biblioteca.  

- La celebració del Dia de la Pau de l’Escola Utmar que ha fet una jornada de reflexió i lúdica, 
amb lectura de manifest i llançament de 700 globus (biodegradables) des del camp de futbol 
Salt del Pi on tots els alumnes han format la paraula PAU. Així mateix, comenta que altres 
escoles també han fet activitats amb motiu d’aquesta commemoració.  

- S’informa als assistents de la 1 Jda. de treball Col·laboratiu per la inclusió social que es 
realitzarà el 16/02/13. S’enviarà informació per correu electrònic.  

 
 
8.- Diversos.  
 
8.1.- Sopar de la Fam 
 
La representant d’Agermanament Solidari recorda que el 15è sopar de la fam es farà el 15/03/13 al 
Casal, a les 20.30h. Hi haurà una xerrada sobre l’experiència d’un cooperant al Sudan i a Ghana, una 
actuació d’una escola de ball i el sopar, pa, oli i sal.  
 
 
 
 
Proper Consell: 7 de març de 2013 a les 18:30h al Saló de Plens de l’Ajuntament. 
 
 
 
 
 
 
 
Mariber Peláez                                                        Tere Gómez 
Presidenta                                                               Secretària 


