
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                                             
06/2017 
 
DATA: 11 de desembre de 2017                    INICI: 18:35                FI: 19:35h 

 
Entitats representades 
 
Amizade, Junts amb Moçambic 
Associació DIAS 
Creu Roja 
Escola Isidre Martí 
Fundació Vicente Ferrer 
Fundació J. Comaposada- Sindicalistes Solidaris 
Fundació Pau i Solidaritat 
Grup Municipal ICV 
Grup Municipal CE 
Regidor Albert Comellas 
 
 

Entitats excusades 
 
Agermanament solidari 
Grup Ayllu 
Fundació Santa Magdalena 
 
 
 
 

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 28-09-2017 
2.- Pla Local LGBTI 
3.- Presentació dels projectes 2017 pendents per part de les entitats (*) 
4.- Valoració Ciutats Defensores dels Drets Humans 2017 
5.- Aportacions a projectes del Fons Català i/o en concepte d’emergències  2017 
6.- Informació activitats d’Educació per al Desenvolupament, curs 2017-2018 
7.- Memòria d’activitats Solidaritat i Cooperació 2016 
8.- Diversos 
8.1.- Informació curs EGiBDDHH (realitzat a l’octubre i novembre) 
 
 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
Abans de començar a tractar els temes de l’ordre del dia, la regidora demana 
disculpes pel canvi de data del Consell, donat que havien convocat el Consell de 
Ciutat pel mateix dia. Així mateix, també comenta que respecte a l’ordre del dia, no es 
tractarà el punt 2, donat que finalment l’empresa que està realitzant la diagnosi del Pla 
LGBTI no ha pogut assistir. 



 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 28-09-2017 
 
S’aprova l’acta sense cap esmena. 
 
 
2.- Pla Local LGBTI 
 
No es tracta aquest punt. 
 
 
3.- Presentació dels projectes 2017 pendents per part de les entitats (*) 
 
El representant de la Fundació Vicente Ferrer explica el seu projecte: 
 
FUNDACIÓN VICENTE FERRER 
 
ANYS PRESENTAT: 2017 
PROJECTE: Accés a un habitatge digne 
LOCALITZACIÓ: Andhra Pradesh – Índia 
DESCRIPCIÓ: Accés al dret a un habitatge digne amb sanejament bàsic per a 52 
persones amb diferents discapacitats i les seves famílies en situació de vulnerabilitat 
de la regió de Kalyandurg 
CONTRAPART: Rural/Women Devolpment Trust FUNDACIÓ VICENTE FERRER 
Índia 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  127.930,14€. 
EXECUCIÓ: 12 mesos 
 
 
4.- Valoració Ciutats Defensores dels Drets Humans 2017 
 
Es comenten les activitats realitzades durant el projecte i es demana als assistents 
valoracions sobre les activitats a les que van assistir. 
 
Per part del representant de la Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris, 
es comenta, reconeix i felicita a la tècnica de cooperació, pel volum i qualitat de la 
Jornada amb els joves d’Esplugues a l’Auditori del Consell català de l’Esport el 5/10, 
per la coordinació amb els centres educatius, i pel treball previ realitzat a les escoles, 
que es va posar de manifest en la jornada, tant per la qualitat de les intervencions, 
com pel consens entre els joves. Així mateix, destaca el format, combinant 
intervencions de les defensores de drets humans i una part més lúdica, tot i que no 
menys important en continguts, dels membres del Grup Malamara de rap de 
Barcelona, acompanyats per la defensora Colombiana, Diana Avella. 
Comenta que va ser un plaer assistir, que a banda d’interessant, s’ho va passar molt 
bé i creu que segur que una activitat com aquesta realitzada entre més de 250 joves 
de 4t d’ESO tindrà un impacte important. 
 
Per part de la tècnica s’agraeixen les felicitacions rebudes. Comenta també, per 
copsar opinió entre els assistents, la novetat de no realitzar traducció de la defensora 
que enguany parlava anglès, donat que es va considerar que podia ser un valor afegit 
per els joves i la pràctica de l’idioma. Alguns dels assistents comenten que troben 
adient la iniciativa. 
 



Es comenta també el programa LATITUDS del Canal 33 de TV3 que ha dedicat al 
projecte Ciutats Defensores. Els assistents que l’han vist el recomanen, donat que en 29’ 
es recull perfectament l’essència i la rellevància del projecte i de la important tasca en 
xarxa entre els municipis per fer sensibilització a les ciutats.  
 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/latituds/ciutats-defensores-ddhh/video/5705953/ 
 
 
5.- Aportacions a projectes del Fons Català i/o en concepte d’emergències  2017 
 
La regidora comenta les aportacions realitzades enguany al FCCD (malauradament  
moltes emergències per diferents catàstrofes climatològiques). 
 
Dels 14.000€, s’han distribuït 11.600€, per tant, resten 2.400€ per projectes 2017. 
 
 
CONCEPTE IMPORT 
2871 – Institut de formació 
integral Padre Segundo Montes 
– El Salvador. (Escola Isidre 
Martí, Ajuntament d’Esplugues) 

1.400 

3.120 – Formació per al treball 
decent a El Salvador, Fase 2 
(Fundació Josep Comaposada-
Sindicalistes Solidaris) 

1.000 

 
 
Per part dels assistents, s’accepta la proposta. 
 
 
6.- Informació activitats d’Educació per al Desenvolupament, curs 2017-2018 
 
La regidora comenta les xifres definitives de peticions d’activitats d’Educació per al 
desenvolupament, educació en valors, dins el PAEC 2017-2018. 
 
Enguany, ha calgut aplicar criteris donat que la demana havia augmentat moltíssim. 
Aspectes econòmics, nombres de peticions per centres i/o idoneïtat de l’activitat per 
als grups, han estat alguns d’ells. 
 
Finalment, s’han concedit 126 activitats que arribaran a 3470 alumnes de les escoles 
públiques i concertades de la ciutat. 
 
S’han ofert 38 activitats d’educació per al desenvolupament, que van des de conta 
contes pels més petits a tallers de teatre i/o radiofònics per als més grans, i on la 
defensa dels drets humans és l’objectiu. A les Memòries anuals hi consten totes les 
activitats que es realitzen. 
 
 
7.- Memòria d’activitats Solidaritat i Cooperació 2016 
 
La regidora comenta la Memòria de Solidaritat i Cooperació 2016 (que s’ha fet arribar 
per correu electrònic als membres dels Consell). 
El document, que consisteix en un recull d’activitats realitzades, es va enllestir durant 
els dies treballats a l’agost (és difícil trobar altres moments al llarg de l’any per a fer 



memòries – explica la tècnica), però per diferents motius no s’havia pogut presentar 
encara al Consell. 
 
El representant de la Fundació Josep Comaposada-Sindicalites Solidaris, comenta que 
la troba molt bé, però que troba a faltar més informació del Projecte Ciutats 
Defensores dels Drets Humans i/o sobre el posicionament de l’Ajuntament en el tema 
de Refugiats. 
 
Per part de la tècnica es valora molt positiva l’aportació i s’incorporarà el tema de 
Ciutats Defensores dins la memòria del 2017. 
 
8.- Diversos 
 
8.1.- Informació curs EGiBDDHH (realitzat a l’octubre i novembre) 
 
Es comenta el curs realitzat sobre Enfocament de Gènere i basat en Drets Humans 
amb l’Institut de Drets Humans de Catalunya, que tenia 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. Aquesta 
formació era conjunta amb l’Ajuntament de Sant Boi i es va realitzar entre els dos 
municipis, amb una participació de 25 persones d’Institucions, entitats i estudiants de 
relacions internacionals. 
 
Des de l’Ajuntament d’Esplugues hi van participar la tècnica de participació ciutadana i 
la de cooperació del consell, el representant de la Fundació Josep Comaposada-
Sindicalites Solidaris. Així mateix, hi van participar els tècnics de cooperació dels 
Ajuntaments de la Xarxa Baix Llobregat i tècniques d’Igualitat. 
 
El representant de la Fundació Josep Comaposada i el representant de la Fundació 
Vicente Ferrer comenten la importància i el pas endavant que s’està fent en la 
cooperació incorporant l’enfocament de gènere, però també les dificultats que encara 
genera el fet d’aplicar-ho en els projectes. El canvi de concepte i sobre tot la visió (amb 
les ulleres de gènere), és difícil per a tothom i caldrà un cert temps per anar 
incorporant-t’ho sobre tot en les convocatòries. 
 
8.2.- Qüestionari de Participació Ciutadana. 
 
La regidora comenta que s’ha enviat un qüestionari a totes les entitats de la ciutat per 
conèixer les seves necessitats donat que s’està realitzant una diagnosi per a la creació 
d’un Punt de Voluntariat. Demana a les entitats que mirin de complimentar-lo. 
 
 
8.3.- Viatge de seguiment del projecte i seminari d’administracions públiques al 
Marroc 
 
El representant de la Fundació Josep Comaposada comenta que s’està organitzant el 
viatge dels finançadors del projecte “Creació de l'Escola per al Treball Decent al 
Marroc”. Hi participen: El Prat, Gavà, Sabadell, Sant Boi, Terrassa, Viladecans i 
Esplugues i el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Les dates serien del 12 al 15 d’abril de 2018 
-     Participants: regidores i regidors i tècnics de cooperació participants en el projecte 
Es realitzaran visites a l’Escola de Treball Decent, es farà reunió amb els sindicats 
participants i es participarà en el Seminari “administracions públiques i treball digne” 
 



S’anirà informant i concretant el programa a mida que es vagin confirmant els 
municipis i les persones que hi aniran. 
 
 
 
8.4.- Consell de Ciutat. 
 
El representant de la Creu Roja, comenta que el 30/11 va assistir al Consell de Ciutat 
en qualitat de representant del Consell de Cooperació. Es van exposar els objectius 
estratègics i es va parlar dels 50 plans dels que disposa l’ajuntament. Consulta si el 
Pla Director de Cooperació està inclòs, i demana també com està la constitució de la 
comissió de seguiment. 
 
La regidora explica que Diputació de Barcelona ens va concedir el recurs de 
seguiment i implementació del PDC (amb la que ja hem fet dues reunions) i que també 
des de fa un parell de mesos tenim Coordinador d’àmbit d’Acció Social i Ciutadania i 
que tot ens ajudarà a impulsar el PDC. 
 
 
Proper Consell de Cooperació: sense determinar data a l’Espai Baronda 
 
 
Sense més temes per tractar, es dóna per finalitzat el Consell i la regidora aprofita per 
desitjar a tothom unes bones festes!! 
 
 
 
Moltes gràcies a tothom per la vostra assistència. 
 
 
 
 
Mariber Peláez           Tere Gómez 
Presidenta        Secretària 


