
 
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                             05/2019         
 
DATA: 21 de novembre de 2019                       INICI: 18.05h                          FI: 18.45h 

 
Entitats representades 
 
Amizade, Junts per Moçambic 
Agermanament Solidari 
Associació DIAS  
Creu Roja 
Escola Isidre Martí 
Fundació Juan Ciudad 
Fundació Pau i Solidaritat 
Fundació Santa Magdalena 
Fundacio Vicente Ferrer 
Grup Ayllu 
Islàmic Relief  
Parròquia Santa Magdalena 
Sindicalistes Solidaris  
 
 

Entitats excusades 
 
 

Presideix la Sra. Claudia Acebrón, regidora de cooperació al desenvolupament i promoció de 
la Pau.  
 
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 26-09-2019 
2.- Aportacions a projectes i emergències del Fons Català  2019 
3.- Informació activitats de Justícia Global a les escoles curs 2019-2020 
4.- Activitats ODS  
5.- Diversos 
 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 26-09-2019 
 
S’aprova sense esmenes.  
 



2.- Aportacions a projectes i emergències del Fons Català  2019 
 
La regidora comenta (i distribueix còpia als asssitents) la proposta que es transcriu a 
continuació.  
El pressupost al FCCD s’ha vist augmentat respecte a la distribució que vam fer inicialment 
perquè s’ha incorporat el sobrant de projectes local (d’acord amb el compromís adquirit).  
Com sempre, la proposta va en la línia de col·laborar amb projectes vinculats a Esplugues, 
ja sigui directament i/o a través d’entitats del Consell.  
Així mateix la proposta recull 3 aportacions a projectes d’emergències, un en resposta a la 
crisi humanitària pel cicló Idai a Moçambic i 2, per a projectes de refugiats, un per a rescat a 
la Mediterrània de Proactiva Open Arms i un altre de suport a l’acollida de persones en 
trànsit a Europa.  
Això respón a la voluntat municipal d’antendre a les persones a la recerca de refugi.  
 
 

 
 
Per part dels assistents s’accepta i es valora molt positivament la proposta que ha pogut 
recollir peticions del Consell.  
  
 
 
 

PROJECTE / LOCALITZACIÓ PENDENT  APORTACIÓ  
 FINANÇAMENT MUNICIPAL  
2871 – Institut de formació integral Padre Segundo 
Montes – El Salvador. (Escola Isidre Martí, 
Ajuntament d’Esplugues) 

obert 7.196 

3358 –  Xarxa d’Agents pel Treball Digne a El 
Salvador (Fundació Josep Comaposada-
Sindicalistes Solidaris) 

17.908 6.000 

3359 – Veritat, Justícia i reparació acords de Pau 
– Colòmbia – (Fundació Pau i Solidaritat) 

11.000 5.000 

3218 - Millora de la salut ocular i dels serveis 
d'optometria a Zinguinchor (Senegal). Ajuntament 
de Viladecans (soci XBLL – cooperació directa 
projecte JUSUR) 

14.176 5.000 

3228 - Extensió del dret a una formació superior al 
joves de Beira - 4a fase - Moçambic. Amizade 
Junts per Moçambic 

8.358 8.358 

3357 - Augment de la resiliència contra la 
malnutrició - República Democràtica del Congo - 
Creu Roja 

1.638 1.638 

3326 - Millora 12 centres educatius públics a 
Andrha Pradesh - Fundación Vicente Ferrer 

13.503 5.000 

3.308 - Resposta a la crisi humanitària cicló Idai a 
Moçambic emergència - obert 

 
 

6.000 

3316 - Rescat Humanitari a la Mediterrània. Líbia. 
Proactiva Open Arms emergència - obert 

 
 

6.000 
 
3883 - Suport a l'acollida de persones refugiada 
en trànsit a Europa – FCCD emergència - obert 

 
 

6.000 

  

 
56.192 



 
3.- Informació activitats de Justícia Global a les escoles curs 2019-2020 
 
La regidora informa de les peticions que s’han rebut enguany a través del Programa 
d’Activitats Complementàries Educatives pel curs 2019/2020, de tallers de Justícia Globlal i 
educació transformadora.  
 
S’han ofertat 28 activitats, hi ha 105 peticions de tallers per grup/aula i s’arribarà a més de 
2.800 alumnes de totes les escoles públiques de primària, els quatre instituts també públics 
de secundària i a les concertades Utmar, Natzaret i Isabel de Villena, de primària i 
secundària.  
 
Molt satisfetes per la resposta dels centres educatius donat que valoren molt positivament la 
oferta. És cert que enguany s’ha reduït una mica la demanda i probablement el motiu sigui 
per les dificultats de tramitació en l’adjudicació de les activitats i les dificultats que van tenir 
els centres per programar totes les activitats demanades gairebé en el darrer trimestre del 
curs.  
 
Els talles que es realitzaran seran:  
 
 
1 - Mòbils High Tech, Vides Low Cost 
2 - Joc-dinàmica ''I tu què saps? diners a qualsevol preu?'' 
3 - Taller de creació de contes ''Elabora el teu llibre de contes de l'Amazònia'' 
4 - Taller de contes radiofònics pels Drets Humans 
5 - Taller de teatre ''Quina cara de la moneda vols?'' 
6 - Allò que l'etiqueta no diu 
7 - Conta contes de l'Amazònia boliviana 
8 - Desarmem-nos!!Cultura de Pau. 
9 - Activistes en pro de la Pau. Cultura de Pau 
10 Taller de Teatre socioeducatiu 
11 Talleriza't. Recull d'activitats diverses de sensibilització i Educació pel Desenvolupament 
12  Emocions i sentiments. Atenció a la vessant emocional i prevenció de la discriminació 
13  La Nur i en Llorenç cerquen un país en pau. Taller de Pau i Refugiats 
14  Habitant el Món Taller sobre el dret a l'habitatge 
15 Refugi o Murs? ''Els Murs de la vergonya'' derruïm murs externs i interns, construïm pau. 
16  Taller sobre valors en solidaritat 
17  Ciutats Defensores dels Drets Humans 2019 
18  Aus migratòries Taller d'educació en valors i diversitat 
19  Llavors al vent Taller de Sobirania alimentària i consum responsable 
20  Descobreix els Drets Humans amb la Likita 
21  L'Índia rural i la Fundació Vicente Ferrer 
22  Cinefòrum: un viatge cap a la igualtat 
23  Mandala Igualtat. Programa educatiu 
24  Escoltem els refugiats 
25  Descobreix el secret 
26  Som mags 
27  Visions de futur 
28 -Taller de Xarxes Socials 
 
 
4.- Activitats Objectius de Desenvolupament Sostenible 
 
La regidora informa de diverses activitats que s’estan realitzant a Esplugues sobre els ODS. 
Amb motiu de la 23a Setmana de la Qualitat, enguany sota el lema “Objectius de 
Desenvolupament Sostenible. La Qualitat 4.0” programa adreçat a les treballadores de 



l’Ajuntament, amb un seguit d’activitats informatives i formatives per a tot els col·lectiu i per 
tal de donar a conèixer l’Agenda 2030.  
Avui es realitzarà, a continuació del Consell, la conferència:  
 
“L’Agenda 2030 del ciutadà: Des de les Nacions Unides a la nostra ciutat” a càrrec d’Alba 
Cabañes, Economista i amb l’objectiu de reflexionar sobre la capacitat transformadora de la 
ciutadania per l’assoliment dels objectius de l’Agenda 2030 tot incidint en allò que ens és 
més proper.  
 
Recorda també que el proper dijous 28/11 a les 18h i en col·laboració amb l'ANUE 
(Associació per a les Nacions Unides) i la Diputació de Barcelona en el marc dels European 
Days of Local Solidarity, participem en el cicle de conferències sota el títol "Municipis i ODS" 
incidint en l'Objectiu número 5, Igualtat de gènere, i des de cooperació hem programat la 
següent xerrada:  
 
 
 Xerrada: ‘El moviment feminista planta cara a l’onada ultraconservadora’  
 A càrrec de: la periodista Núria Ribó  
 Lloc: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues (c/ Àngel Guimerà, 106).  
 
En aquest programa també s’inclou l’Exposició “El Infvierno Serbio” de Fotoperiodista 
Antonio Sempere, de Sindicalistes Solidaris (que vam tenir a Esplugues a l’octubre) i que es 
va inaugurar el dilluns 18 a l’edifici del Rellotge del Recinte de l’Escola Industrial a Barcelona 
i romandrà fins el 28 de novembre.  

 
(s’annexa a aquesta acta fulletó dels European Days Of Local Solidarity de la Diputació de 
Barcelona).  

 
 

5.- Diversos  
  
 
5.1.- Grup de Treball del Pla Director 
 
El representant de la Fundació Juan Ciudad demana pel seguiment d’aquest grup que es va 
reunir per darrera vegada al juliol.  
La regidora comenta que es va decidir prorrogar el Pla Director de Cooperació i que el 
proper 2/12 hi ha una reunió amb la Diputació de Barcelona per a tractar sobre el recurs 
d’Assessorament i implementació del PDC i que a partir d’aquesta reunió es convocarà al 
grup de treball per establir les noves línies de treball a seguir durant la pròrroga del mateix.  
 
5.2.- Estat de les justificacions i aportacions 
 
Torna a sorgir el debat sobre les dificultats i la problemàtica de les tramitacions de les 
justificacions i en conseqüència retard en els pagaments.  
Per part dels assistents es manifesten com sempre opinions sobre les dificultats i la demora 
dels tràmits de revisió dels expedients i sobre tot per la falta de criteris clars i mantinguts en 
el temps sobre la documentació a presentar, donat que sovint el que avui val, demà ja no és 
vàlid, el trasbals que suposa a les entitats i l’angoixa i impossibilitat d’executar projectes dins 
de termini. Reiteren la necessitat de solucionar aquests temes.  
El representant de Creu Roja torna a demanar si una Auditoria externa podria servir per 
justificar.  
La representant de l’Escola Isidre Martí, planteja que aquest tema es porti a debat a la Junta 
de Govern Local.  
 



La regidora comenta que es convocarà una reunió amb l’Assessoria Jurídica i el coordinador 
de la Unitat Administrativa, la tècnica i ella mateixa i posteriorment es tractarà amb 
Intervenció. Valora també la possibilitat d’incorporar-ho a la JGL.  
 
 
 
Sense més temes a tractar, es dóna per finalitzat el Consell.  
 
 
 
 
Proper Consell de Cooperació: A DETERMINAR  
 
 
 
 
 
 
 
 
Claudia Acebrón           Tere Gómez 
Presidenta        Secretària 
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