
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                                          05/2013 
 
DATA: 17 d’octubre de 2013                    INICI: 18:32h                         FI: 19:15h 

 
Entitats representades                                  
 
Agermanament solidari    
DIAS 
Escola Isidre Martí  
EUiA    
Fundació J.Comaposada-Sindicalistes 
Solidaris 
Fundación Juan Ciudad 
Fundació Santa Magdalena 
Grup Ayllu 
Grup Municipal PP 
 
 

Entitats excusades 
 
Amizade – Junts amb Moçambic 
Creu Roja 
ERC 
Escola Utmar 
Esplai Espurnes 
Fundació Pau i Solidaritat 
Institut Severo Ochoa 
Institut Joanot Martorell 
Institut Joaquim Blume 
Grup Municipal CiU 
 
 
 
 

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 30-05-2013 
2.- Memòria Solidaritat i Cooperació anys 2012. 
3.- Proposta aportació al FCCD i emergències 2013 
4.- Activitats de solidaritat i cooperació al PAEC, curs 2013-2014 
5.- Calendari consells cooperació 2014.  
6.- Diversos.  
 
 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 30-05-2013 
 
S’aprova sense cap esmena.  
 
2.- Memòria Solidaritat i Cooperació anys 2012. 
 
La regidora comenta la Memòria d’activitats del 2012 fent especial esment, a banda de que 
reculli tota l’activitat que fem des de la regidoria, a les novetats que incorpora enguany, com és 
la informació relativa al Pla Director de Cooperació 2012-2015, al projecte de cooperació 
directa al Marroc i a la comparativa de dades i la corresponent evolució de les activitats de 
sensibilització i educació en valors que s’ofereixen a les escoles. Tot destacant que son les 
activitats que han tingut una millor acollida.  



 
 
Per part de la representant de l’Escola Isidre Martí, també comenta l’alt grau de satisfacció que 
tenen amb les activitats i amb les entitats que les realitzen.  
 
El document s’ha distribuït per correu electrònic i es lliuren alguns exemplars als assistents.  
 
 
3.- Proposta aportació al FCCD i emergències 2013 
 
La regidora comenta la proposta (es distribueix còpia als assistents i es transcriu a 
continuació), tot recordant el pressupost total disponible que es va destinar per aquest 
concepte, així com els diferents projectes, propi i d’entitats del Consell de continuïtat d’altres 
anys i com a novetat la incorporació del projecte 2559, així com el suport a l’emergència a Síria 
que ens ha fet arribar Creu Roja.  
 
 
PROJECTE / LOCALITZACIÓ PENDENT  APORTACIÓ  

FINANÇAMENT MUNICIPAL  
Quota de socis FCCD - projectes comuns de 
sensibilització 
Catalunya 

1.100 

Quota socis CCASPS  287 
1877 – Institut de formació integral Padre 
Segundo Montes – El Salvador. (Escola Isidre 
Martí, Ajuntament d’Esplugues) 

266.660,67 4.598 

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) 

14.535,15 1.500 

2.559 – Escola per al treball decent d’El 
Salvador (Fundació Josep Comaposada-
Sindicalistes Solidaris) 

59.903,60 3.500 

Emrgència a Síria – Creu Roja  3.000 
 

13.985 
 
 
El representant de la Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris comenta que el seu 
projecte és de formació per a uns 300 possibles líders sindicals (majoritàriament joves i dones), 
per tal de promoure l’enfortiment del moviment sindical salvadoreny amb trets pluralistes, 
autònoms i transparents com a agent de canvi que incideixi políticament en la consolidació de 
la democràcia i de l’impuls sostenible del país.  
 
Per part dels assistents s’accepta la proposta de la regidora.  
 
 
4.- Activitats de solidaritat i cooperació al PAEC, curs 2013-2014 
 
La regidora explica que ja ha finalitzat el període de sol·licituds d’activitats complementàries a 
les escoles per aquest curs i que les xifres són també molt bones.  
 

- 13 Centres educatius (públics i concertats), 92 tallers a realitzar, 2491 alumnes que 
gaudiran dels mateixos i un cost total de 14.541€, que s’assumeix des de sensibilització 
d’acord amb la voluntat de donar suport als centres educatius en la tasca de 
sensibilitzar i educar en valors solidaris.  

 



 
 
5.- Calendari consells cooperació 2014.  
 
La regidora comenta que tot i que ens queda encara un consell per acabar l’any (28-11), porta 
la proposta amb les dates dels Consells de Cooperació del 2014, tenint en compte activitats a 
realitzar, períodes de sol·licituds i d’aprovació de bases i projectes, així com de la planificació 
de la programació mensual Primavera Solidària.  
 
Consells de Cooperació 2014 
 

- 16/01, 13/03, 10/04, 05/06, 25/09 i 20/11 
 
 
6.- Diversos.  
 
6.1.- Activitats Festa Major.  
 
Es comenten les activitats realitzades de solidaritat i cooperació al desenvolupament en el marc 
de la Festa Major. Exposició i xerrada sobre Ajuda Humanitària per part de Creu Roja i 
Espectacle familiar “Vbenes: el preu de l’abundància” . Es comenta la baixa afluència de públic 
en la xerrada i la necessitat d’implicar-nos nosaltres mateixos per a implicar als altres.  
 
6.2.- Justificacions 2012  
 
Es recorda a les entitats vagin presentant les justificacions corresponents al 2012. De les 11 
aportacions a projectes, tant sols s’han presentat dues. Les aportacions 2013 estan pendents 
de pagaments fins a la justificació de l’any anterior i donat que pràcticament estem al 
novembre, la secretària del Consell, demana agilitat a les entitats.  
 
6.3.- Sol·licituds projectes 2014.  
 
La regidora comenta que per al proper mes de novembre voldria portar al Ple, les Bases per a 
la convocatòria de Subvencions per a projectes locals 2014 i que donat que estan dins el Pla 
Director 2012-2015, només cal aprovar les dates d’aplicació.  
S’obre el debat, es comenten diferents alternatives i finalment la majoria dels assistents 
acorden que el període finalitzi el 28/02/2014. 
 
6.4.- Primavera Solidària 2014 
 
Es repassen dates importants que ens afecten per a la programació:  
 

- Fira de la Solidaritat i el suport mutu (05/04),  
- Fira d’Entitats (11/05), per tant, Festa de la Solidaritat, diumenge dia sencer.  
- Bases concurs de dibuix a les escoles (en el proper Consell es decidirà el lema per al 

concurs i es tancaran dates que permetin a les escoles fer-ho amb més temps que l’any 
passat).  

 
6.5.- Projecte Fundació Santa Magdalena 
 
La representant de la Fundació comenta que ha estat a Esplugues la responsable del projecte 
a Xile i que han pogut conèixer i veure de primera ma les activitats realitzades amb fotografies i 
material molt interessant. Es comenta la possibilitat de realitzar algun tipus d’exposició amb 
aquest material. L’entitat mirarà les diferents opcions.  
 
 
 



 
6.6- Exposició dibuixos projecte voluntariat DIAS 
 
La representant de l’entitat DIAS comenta que del projecte de voluntariat que han fet aquest 
estiu a Marroc també disposen de material (dibuixos i fotografies) del que voldrien fer alguna 
mena de difusió. Es comenta la importància i la necessitat de donar a conèixer els projectes i 
visibilitzar la tasca que es realitza des de les entitats en matèria de solidaritat i cooperació al 
desenvolupament. Es comenta que es mirarà també quines opcions podrien haver.  
 
6.7.- Exposició projectes 
 
La representant de la Fundación Juan Ciudad comenta que podria estar bé fer alguna exposició 
amb plafons que expliquin els projectes amb fotografies i de forma molt visual. Tots els 
assistents ho troben molt bona idea aportant alguna millora així com la proposta de realitzar 
exposició itinerant que vagi per diferents espais i diferents moments de l’any. Es miraran quines 
opcions tenim.  
 
No havent temes a tractar es dóna per acabada la sessió del Consell.  
 
 
 
Proper Consell: 28 de novembre de 2013 a les 18:30h al Saló de Plens de l’Ajuntament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariber Peláez                                                        Tere Gómez 
Presidenta                                                               Secretària 
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