
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
Acta de la reunió                     02/2012 
 
DATA: 22 de març de 2012                                  INICI:  18’30h.     FI: 20’10 h 
 
Entitats representades                                                        Entitats excusades 
           
Assemblea Local Creu Roja                                                  Escola Utmar                         
Amizade  
A.VV. Can Vidalet                                                                                        
Escola Isidre Martí                                                                  
ERC 
EUiA 
Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris 
Fundación Juan Ciudad * 
Fundación Vicente Ferrer     
Fundació Santa Magdalena  
Grup Mpal. ICV 
Grup Mpal. PP 
Institut Joaquim Blume 
Representant Instituts Severo Ochoa i Joanot Martorell 
 
 
Presideix la Sra. Mariber Peláez, regidora de cooperació al desenvolupament. 
 
Actua de Secretària la Sra. Tere Gómez, tècnica de cooperació. 
 
Assisteix també el Sr. Jean-Pierre Malé, expert en temes de cooperació al 
desenvolupament que ha col·laborat en la redacció del Pla Director.  
 
Assisteix també una periodista d’ETV que realitza gravació de la sessió i entrevista a la 
regidora. 
 
* Per part de la Fundació Juan Ciudad, assisteix Lluís Sánchez, acompanyat de 
Carolina Sabaté qui anirà combinant l’assistència al consell.  
 
 
TEMES TRACTATS 
 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del  26-01-2012. 
2.- Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 
3.- Distribució pressupost cooperació 2012. 
4.- 12a Festa de la Solidaritat / 9a Festa del Comerç Just 
5.- Representants al Consell de Ciutat i al Consell de Cohesió Social 
6.- Memòria Solidaritat i Cooperació 2011 
7.- Diversos 
 
 



 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 26-01-12. 
 
S’aprova sense cap esmena.  
 
2.- Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 
 
Per part de l’expert que ha dirigit la tasca d’elaboració del Pla Director de Cooperació al 
Desenvolupament 2012-2015 es realitza la presentació mitjançant una presentació en 
power point que permeti als assistents tenir una visió global del document (s’ha enviat per 
correu electrònic a totes i tots els membres del consell) però ja que es tracta d’un 
document extens s’ha valorat adient fer-ne una presentació més visual.  
 
Esmenta que el procés ha estat col·lectiu per a valorar el que hem fet fins ara i plantejar 
noves estratègies de futur en matèria de cooperació al desenvolupament. Explica que el 
document es presenta en diferents eixos (amb diferents objectius)  i amb diferents rols 
dels actors. Comenta també que el document és evolutiu i revisable any rere any i permet 
orientar i/o adaptar el full de ruta que representa.  
 
Els quatre eixos del document són:  
 
A.- Desenvolupar un programa municipal de formació i sensibilització i promoure una 
major implicació de la ciutadana.  
B.- Donar suport a les entitats i promoure un millor funcionament del Consell.  
C.- Consolidar la línea de cooperació directa, amb la participació de les entitats i la 
implicació dels actors locals.  
D.- Adequar els instruments i estructures per fer possible el Pla Director.  
 
Per part dels assistents no hi han aportacions, tant sols una consulta de la representant 
d’ERC en relació a la participació de les entitats i la seva implicació. Així mateix, el 
representant dels Instituts Severo Ochoa i Joanot Martorell, comenta el seu desacord en 
les qüestions relatives a la participació de les entitats en les activitats, ja que ell considera 
que si participen. Aclarits aquests aspectes mitjançant un petit debat es dona per 
presentat el Pla.  
 
Per part de l’expert, s’agraeix a totes les entitats la seva valuosa participació i 
col·laboració en la tasca realitzada al llarg de les 5 reunions, més el treball de les 
comissions que van sorgir i que sense dubte han enriquit el document final.  
 
Per part de la regidora, s’agraeix també a totes les entitats l’esforç i la feina feta i comenta 
que si no tot, pràcticament en la seva totalitat s’ha recollit tot el que la comissió de treball i 
els diferents grups han aportat. Tota aquesta documentació consta com a annex del Pla, 
així com les Bases de Subvencions per al 2012 que constaran en el document definitiu 
com a annex 5.  
 
Per part de la tècnica, s’agraeix també la valuosa aportació d’en Jean-Pierre en 
l’elaboració del nostre pla director i comenta que és a partir d’ara que s’inicia la feina de 
tots els assistents en el desplegament i acompliment d’aquest pla.  
 
Així mateix, es comenta que donat que el document és extens i que poder no han tingut 
temps de llegir-lo, es dona un marge fins el proper dimarts 27/03 per enviar, per correu 
electrònic, com sempre a la secretària del consell, les esmenes, comentaris i/o 
aportacions que considerin, tot indicant que siguin molt concretes, detallant número de 



pàgina i aportació exacta. Per part del departament de cooperació i l’expert es valorarà la 
incorporació de la mateixa.  
 
Es comenta també el tràmit i els terminis que ha de seguir el document i les diferents 
comissions per on han de passar abans d’arribar al Ple de l’abril. A partir d’aquest 
moment, s’obriria el període de sol·licituds, i la regidora planteja que per resoldre abans 
de l’estiu i poder fer efectius els pagaments estaria bé que només es donés un mes per a 
sol·licitar. S’obre un debat entre els assistents que finalment decideixen que només sigui 
un mes natural i així poder resoldre les aportacions dels projectes 2012 abans.  
 
3.- Distribució pressupost cooperació 2012. 
 
La regidora presenta dues propostes de distribució per al 2012, recollint les 
recomanacions del nou Pla Director. Aclarint també el tema de les emergències i les 
dificultats que hem tingut alguns exercicis per a fer-les efectives, així com la novetat, de la 
reserva per a la Cooperació Directa. Així mateix, com la voluntat de mantenir les 
aportacions a projectes locals.  
 
Entre els assistents s’obre el debat i finalment decideixen acceptar la segona proposta 
realitzada per la regidora.  
 
 

 
TOTAL 
PRESSUPOST 147.000 €

Projectes locals 60% 88.200 €
FCCD + Emergències 15% 22.050 €
Sensibilització 20% 29.400 €
Cooperació Directa 5% 7.350 €
 
 
 
4.- 12a Festa de la Solidaritat / 9a Festa del Comerç Just 
 
La regidora explica que finalment serà el diumenge 13 de maig d’11 a 20h. a la Rambla 
del Carme i recorda que enguany és conjunta amb la Fira d’Entitats bianual del municipi.  
 
Es comenta l’activitat del concurs de dibuix als centres educatius i entre els assistents i a 
proposta de la representant de l’Escola Isidre Martí que informa que enguany és l’any de 
les energies renovables, es considera adient agafar el principi del comerç just: Respecte 
pel Medi Ambient. Així mateix, cal fixar les dates (es parlarà amb els centres educatius) i 
el tema del jurat. El representant dels Instituts Severo Ochoa i Joanot Martorell, com a 
membre del jurat altres anys, recorda la conveniència de facilitar a les escoles un guió que 
orienti als mestres per treballar el tema.  
 
Surten com a voluntaris: Antonio Hernández (EUiA) / Joana Moreno (Amizade) / Gabriel 
Martin (Instituts Severo Ochoa i Joanot Martorell).  
 
Per part de les representants de Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris i 
Fundació Vicente Ferrer, es comenta que havien estat parlant de realitzar una activitat de 
sensibilització dins el marc de la Fira. Informaran en breu a la secretària del consell per tal 
de recollir-la, així com qualsevol altre aportació que pugui sorgir, tot recordant que 
l’agenda es tancarà tot just passat setmana santa.  
 
 
 



 
5.- Representants al Consell de Ciutat i al Consell de Cohesió Social 
 
La regidora comenta el tema i sorgeixen els següents voluntaris:  
 
Consell de Ciutat :  

- Pedro Garrote (Creu Roja) continua 
- Joana Moreno (Amizade, Junts per Moçambic).  
 

Consell de Cohesió Social:  
- Tina Merino (Comissió de Solidaritat La Mallola).  
 

 
6.- Memòria Solidaritat i Cooperació 2011 
 
La regidora explica que s’ha distribuït junt amb la convocatòria del consell la memòria 
d’activitats 2011 en matèria de solidaritat i cooperació al desenvolupament.  
 
7.- Diversos 
 
7.1.- Bases subvencions cooperació al desenvolupament 2012 
 
Es torna a comentar el tema i d’acord amb el que s’ha decidit a la sessió es concreta que 
un cop aprovat el Pla Director pel Ple de l’Ajuntament (la intenció es que sigui a l’abril), 
s’obrirà un termini d’un mes natural. Així mateix, es recorda que vagin presentant les 
justificacions corresponents al 2011 per tal de fer efectius els pagaments del 2012 el més 
aviat possible.  
 
7.2.- 2a Cursa Solidària 
 
S’informa de la realització de la 2a cursa solidària (es distribueix informació als assistents) 
tot indicant que tota la informació està al web. Es comenta que calen voluntaris i que 
directament des de la pàgina web es pot fer.  
 
7.3.- Exposició “Esplugues Cooperació” 
 
Es comenta que l’exposició informativa “Esplugues Cooperació” està des del 21/03 fins al 
20/04 al CEM La Plana.  
 
7.4.- Activitats Col·lectiu de Dones de Matagalpa.  
 
S’informa que finalment es realitzaran dues representacions de teatre del Col·lectiu de 
Dones de Matagalpa als Instituts La Mallola (11/05 a les 11.45h) i Joaquim Blume (9/05 a 
les 10h.). 
 
 
Proper Consell: 10 de maig de 2012 a les 18.30h. al Saló de Plens de l’Ajuntament.  
 
 
 
 
 
Mariber Peláez      Tere Gómez  
Presidenta     Secretària 
 


