
 
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                                       02/2022        
 

DATA: 31 de març de 2022                                         INICI: 18.05h                                      FI: 19:25 
 

Entitats representades 
 
Amizade, Junts per Moçambic 
Creu Roja                                                                                                              
Fundació Santa Magdalena 
Fundació Juan Ciudad 
Fundació Pau i Solidaritat 
Fundació Vicente Ferrer 
Islàmic Relief  
GM En Comu Podem 
 
 
 

Entitats excusades 
 
NouSol 
Sindicalistes Solidaris  
 

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 17/02/2022 
2.- Informació i Proposta d’aportació al projecte “Crisi d’Ucraïna i països afectats” de la Creu Roja 
3.- Informació i Programació Primavera Solidària 2022 
4.- Presentació dels projectes 2022 per part de les entitats  * 
5.- Diversos 
 
 

DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
 
.  
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 17/02/2022 
 
S’aprova sense esmenes 
 
 
2.- Informació i Proposta d’aportació al projecte “Crisi d’Ucraïna i països afectats” de la Creu 
Roja 
 
La regidora explica quina és la situació i quines accions s’han dut a terme i com s’ha col·laborat amb la 
ciutadania i a través del Consulat en la recollida de material: medicaments, productes d’higiene 
personal, menjar i roba.  
 
Explica  també que es va fer una donació d’armilles de la policia local per a la població civil.  



 
Així mateix, explica que la forma més efectiva de col·laboració i més directa, és l’aportació econòmica 
a través d’entitats especialistes en emergències i donat que en el Consell hi participa la Creu Roja,  
proposa fer-ne una aportació de 6.000€. 
 
El representant de la Creu Roja explica que s’està fent, i com s’ha actuat amb un primer enviament de 
kits d’emergència del magatzem d’Ajuda Humanitària de la Creu Roja i atenent a les persones que ja 
estan arribant a Barcelona, al Palau de la Fira de Montjuic. També estan reubicant en domicilis i/o hotels 
i se’ls dona suport amb roba, menjar i assessorament legal.  
 
La regidora explica que l’aportació es faria des d’emergències i que malauradament com no serà una 
situació amb una ràpida resolució, més endavant, sí és necessari, es podria plantejar altres aportacions.  
 
El representant del GM En comú Podem, planteja que pugui haver altres aportacions a altres entitats 
com per exemple a Metges Sense Fronteres i/o Pallassos sense Fronteres.  
 
La secretària del Consell, comenta que les emergències habitualment es canalitzen a través del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament, entitat supramunicipal experta en post-emergència i la Creu 
Roja, d’acord amb el què va decidir el Consell fa anys. 
 
El reprsentant de la Fundació Juan Ciudad, explica que ells també estan actuant en l’emergència i que 
tenen centres d’atenció social a UcraÏna i Polònia i els centres estan ajudant a famílies que estan fugint 
de la zona de guerrra, oferint-los atenció mèdica i social.  
Des de la FJC estan col·laborant en recollida de material per enviar directament material als centres 
d’allà.  
 
Així mateix, des de l’Hospital de Sant Joan Deú, s’han acollit 7 famílies amb nens amb càncer d’Ucraïna 
i se’ls està donant atenció integral (mèdica, social i psicològica).  
 
També explica el programa amb el que col·laboren de protecció de refugiats i d’atenció a famílies i 
acollida que fan en un centre a Manresa, així com altres recursos que ofereixen.  
 
 
Per part dels assistents es troba adient la proposta realitzada per la regidora a Creu Roja i s’aprova 
l’aportació.  
 
 
 
3.- Informació i Programació Primavera Solidària 2022 
 
La regidora informa del canvi de data i de format i que enguany incorporem la Festa de la Solidaritat 
i del Comerç Just, dins la Fira d’Entitats i serà:  
 

- Diumenge 15 de maig de 10 a 20h. Plaça Catalunya 
 
Es comenta que les entitats que vulguin participar contactin amb la Tere, per tal de sol·licitar material i 
confirmar les que participaran.  
 
Explica totes les propostes que es realitzaran durant la Primavera Solidària:  
 
 
EXPOSICIÓ:  

 
Data: del 16 al 31 de maig 
Hora: de 17h a 21h 
Títol: “Barcelona - Elna, Alep - Mafraq: Refugiades de lluny i de prop” 
Descripció: Mostra de l’Associació Catalana per la Pau emmarcada dins el projecte Veus, Dones, 
Refugiades. Presenta el paral·lelisme entre dues situacions allunyades en el temps i l’espai: les 
refugiades catalanes que havien de ser mares a la França dels camps de concentració, a la maternitat 
d’Elna i les refugiades sirianes que han d’emprendre una nova vida a Jordània per fugir de la guerra. 



Lloc: Sala d’exposicions del Casal de Cultura Robert Brillas.  
Horari: de 17 a 21h.  
 
 
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ:  
 
Data: dijous 19 de maig  
Hora: 18.30h 
Presentació de la mostra a càrrec de l’Associació Catalana per la Pau i la regidora de cooperació al 
desenvolupament i cultura de pau.  
 
Concert a càrrec del músic sirià Safi Alhafez. 
Actualment és director de l'Orquestra del Cor Internacional del Teatre de l'Estat a Stuttgart i membre 
de l’orquestra Orpheus XXI, projecte musical del mestre Jordi Savall. També és el creador del projecte 
"Mosaic", que dona suport a músics i artistes refugiades. A nivell personal, es va veure obligat a fugir 
de la guerra a Síria, convertint-se en refugiat, patint totes les dificultats dels sol·licitants d'asil a Europa. 
Sovint se’l convida a participar en conferències internacionals sobre qüestions de persones refugiades. 
 
RECITAL DE POESIA AMB MÚSICA:  
 
Data: 15 de maig  
Hora: 18h   
Lloc: Carpa Solidària – Festa de la Solidaritat – Fira d’Entitats  
Títol: Maleïdes les guerres (i aquell qui les va fer) 
Descripció: Dissortadament ens sentim obligats de nou a sortir a lluitar amb les nostres armes de 
construcció massiva, la poesia i la melodia.  
Veniur a sentir amb nosaltres que un altre món és possible, és imprescindible, i és urgent. És un recital 
d'emocions, Música i paraula pel combat.  
 
 
Explica també les activitats que es faran per la Festa del Joc que serà el 28-05-2022 al Parc dels 
Torrents, de 17.30 a 20.30h.  
 
S’han proposat 2 activitats d’ODS.  
 
Data: 28 de maig  
Hora: 18h 
Lloc: Parc dels Torrents – Festa del Joc 
Títol: Contes Beduïns de la companyia Bufanúvols. 
Descripció: Espectacle infantil que fomenta el valor de la saviesa ancestral, el respecte a la natura, a 
la diversitat i anima a la cooperació i la solidaritat entre els pobles. 
 
 
Data: 28 de maig 
Hora: de 17.30 a 2030h 
Lloc: Parc dels Torrents – Festa del Joc 
Títol: Joc d'escapada (scape romm) de la Fundació Pau i Solidaritat 
Descripció: El joc d’escapada sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Consta de 
dues maletes en les quals les persones participants hi trobaran diferents enigmes que les ajudaran a 
conèixer l’agenda 2030. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Presentació dels projectes 2022 per part de les entitats  * 



 
 
FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT  
 
 
ANYS PRESENTAT: 2022 
PROJECTE: Gènere 
LOCALITZACIÓ: Palestina  
DESCRIPCIÓ:  Gènere i treball digne per les dones palestines i reducció de violència en l’àmbit laboral. 
Formació, sensibilització i indicència política i estudi sobre la discrinació de gènere en l’entorn laboral, 
...  situació laboral de les dones a Palestina. Pla de formació dones treballadores i sindicalistes. 
Formació a l’àmbit de la comunicació per a sensibilitzar sobre criteris de gènere a l’hora de fer 
publicacions.  
CONTRAPART: Democracy and Workers Rights Center 
COST TOTAL DEL PROJECTE: 189.777,59€   
EXECUCIÓ: 10-2022 / 9-2023. 
 
 
FUNDACIÓN JUAN CIUDAD O.N.G.D. CATALUNYA 
 
 
ANYS PRESENTAT: 2021-2022 
PROJECTE: Garantit el dret a una educació inclusiva i millorada la qualitat de vida de les famílies de 
la ciutat de Monze (Zàmbia)  
LOCALITZACIÓ: Monze  
DESCRIPCIÓ: Garantir el dreta a l’educació secundària per a nens de 10 a 15 anys amb l’ampliació de 
les aules de l’escola.  
Afavorir la capacitació especialitzada del professorat en educació exclusiva.  
Empoderar i oferir oportunitats laborals i d’orientació a mares i nenes en risc d’exclusió. 
CONTRAPART: Centre de Rehabilitació Holy Family de l’Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu.  
COST TOTAL DEL PROJECTE:  12.662€ 
EXECUCIÓ: juliol 2022 / març 2023 
 
 
FUNDACIÓ ISLAMIC RELIEF 
 
ANYS PRESENTAT: 2022 
PROJECTE: "Proyecto de apoyo al agua, saneamiento e higiene en la comunidad de acogida de 
Dadaab, en Kenia" 
LOCALITZACIÓ: Dadaab, Kènia.   
DESCRIPCIÓ:  Rehabilitar pous d’aigua i formar i crear una associació d’usuaris per sensibilitzar sobre 
la necessitat de la higiene i manteniment de l’aigua per a la salut.  
CONTRAPART: Islàmic Relief Kenia 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  11.000€ 
EXECUCIÓ: 9 mesos  
 
 
 
 
5.- Diversos 
 
5.1. Adjudicació de la licitació de tallers d’educació per a la ciutadania global i la justícia social.  
 
La secretària del Consell comenta que finalment s’ha fet l’adjudicació de la licitació dels tallers 
d’Educació per a la Ciutadania Global i la Justícia Social a l’empresa BOSS BROTHERS 
SENSIBILIZACIÓN 3.0. En els propers dies es començaran a fer les sessions a les escoles.  
 
 
. 
 



 
5.2. Difusió i comunicació dels projectes  
 
La regidora comenta que s’està valorant fer productes de difusió i informació dels projectes de les 
entitats, en formats audiovisuals per a les xarxes socials, tipus clips, càpsules, ... que permetin donar a 
coneixer les entitats i en què treballen.  
 
El representant de la Creu Roja, recorda que fa anys, per la Festa de la Solidaritat es van editar uns 
plafons informatius dels projectes i comenta que es podria fer alguna cosa semblant.  
 
Es podria recollir la informació del 2021 i 2022. Es comenta fer un guió amb la informació necessària 
per a què cada entitat pugui facilitar-la.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Proper Consell: dijous 5 de maig a les 18h a l’Espai Baronda.  
 
 
 
Sense més temes a tractar, es dóna per finalitzat el Consell a les 19.25h.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Claudia Acebrón           Tere Gómez 
Presidenta        Secretària 
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