
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                                             
03/2017 
 
DATA: 25 de maig de 2017                    INICI: 18:35                             FI: 20:10h 

 
Entitats representades                                  
 
Agermanament solidari  
Amizade, Junts per Moçambic 
Creu Roja 
Escola Isidre Martí  
Fundació J. Comaposada- Sindicalistes 
Solidaris 
Fundación Juan Ciudad 
Fundació Pau i Solidaritat 
Fundació Santa Magdalena 
Grup Ayllu  
Grup Municipal ERC 
Grup Municipal ICV 
Grup Municipal CE 
Institut Joaquim Blume 
 
Assisteixen també Islamic Relief i Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat  
 

Entitats excusades 
 
 
Fundació Vicente Ferrer 
 
 
 
 
 

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 6-04-2017 
2.- Valoració Primavera Solidària 2017 
3.- Presentació dels projectes 2017 per part de les entitats (*) 
4.- Diversos.  
 
  
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
Es presenten les dues representants d’entitats que ja han participat aquestes darreres 
setmanes en activitats de solidaritat i cooperació.  
 
Kinda Marrawi, voluntària i ciutadana d’Esplugues. Membre d’Islàmic Relief i col·labora amb 
Stop Mare Mortum en temes de traduccions. També ha estat als camps de refugiats durant 3 
mesos.  
Maria Banal, voluntària i ciutadana d’Esplugues. Col·labora amb la Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat ensenyant castellà a les persones que es troben a Casa Bloc.  
 



 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 16-02-2017 
 
S’aprova sense cap esmena.  
 
 
 
2.- Valoració Primavera Solidària 2017 
 
La representant de la Fundació Santa Magdalena comenta que la ubicació, l’horari i la 
distribució de les carpes va ser adient. El pati del Casal és un lloc molt cèntric i de pas. El 
nombre de carpes, 15 i les mides, 3x3, es van distribuir tenint en compte l’espai disponible.  
  
Altres entitats assistents valoren també positivament l’espai triat i en el debat sorgeixen 
alguns suggeriments per a tenir en compte en la propera Festa, d’aquí dos anys, donat que 
l’any vinent la farem en el marc de Fira d’Entitats i ens adaptem a horari, format i lloc.  
 

- Convidar als esplais a venir amb els nens i nenes per dinamitzar activitats 
infantils de foment dels valors.  

- Canviar l’horari a un format de tarda/vespre, de 18h. a 21h. per exemple.  
- Realitzar un díptic/tríptic informatiu del que fa l’Ajuntament i les entitats en 

cooperació al desenvolupament, a la ciutat i els projectes que desenvolupen.  
- Figura d’un dinamitzador/a de la Festa, voluntari o professional 
- Participació d’altres entitats que dinamitzin (exemple dels DRUMS).  
- Reforçar la difusió en les xarxes socials 

 
 
La regidora comenta la resta d’activitats realitzades en el programa de PRIMAVERA 
SOLIDÀRIA (exposicions, xerrades, ...) destacant la inauguració de l’exposició fotogràfica 
“Els Murs d’Europa”, el Teatre “MURS” i la xerrada sobre energies renovables.  
També comenta que esperava trobar a més entitats a les activitats. Tant sols algunes han 
participat en gairebé a totes.  
 
 
3.- Presentació dels projectes 2017 per part de les entitats  
 
 
FUNDACIÓN JUAN CIUDAD O.N.G.D. CATALUNYA 
 
ANYS PRESENTAT:  2017 
PROJECTE: Millora de l’atenció a persones amb problemes de salut i salut mental a la regió 
de Fatick, Senegal.  
LOCALITZACIÓ: Fatick, Senegal  
DESCRIPCIÓ: Aprovació recurs tècnic "Assessorament per a la implementació dels plans 
directors de cooperació al desenvolupament" 
CONTRAPART: Centre de Santé Mentale DALAL XEL- Fatick.  
COST TOTAL DEL PROJECTE:  11.060,66 
EXECUCIÓ: 01/06/2017 –  31/05/2018 
 
 
Escola ISIDRE MARTÍ 
 
ANYS PRESENTAT: 2015/2016/2017 
PROJECTE: Institut de Formació Integral Padre Segundo Montes 
LOCALITZACIÓ: Comunitat de Segundo Montes (El Salvador) 
DESCRIPCIÓ: Equipament del Laboratoir elèctric de l’Institut.  
CONTRAPART: Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes 



COST TOTAL DEL PROJECTE: 8.846,56€ 
EXECUCIÓ: 31/12/2017 
 
FUNDACIÓ SANTA MAGDALENA 
 
 
ANYS PRESENTAT:  2016/2017 
PROJECTE: Salut i educació per a nens i nenes de 0 a 4 anys. San Cristobal de Las Casas 
– Mèxic.  
LOCALITZACIÓ: San Cristobal de Las Casas – Mèxic.  
DESCRIPCIÓ: Contribuir al desenvolupament de nens i nenes indígenes de 0 a 4 anys per 
afavorir els seus drets en salut, educació, ciutadania i una vida lliure de violència.  
CONTRAPART: Melel Xojobal  
COST TOTAL DEL PROJECTE:  pendent de rebre el projecte 
EXECUCIÓ: pendent de rebre el projecte 
 
AMIZADE, JUNTS PER MOÇAMBIC 
 
ANYS PRESENTAT: 2013/2014/2015(denegat)/2016/2017 
PROJECTE: Extensió del dret a una formació superior i igualitària als joves procedents de 
zones rurals properes a Beira.  
LOCALITZACIÓ: Beira – Moçambic  
DESCRIPCIÓ: Equipament de la residència per als joves que els permeti continuar amb els 
estudis superiors amb les mateixes possibilitats que mentre estaven als centres d’acollida, 
amb el seguiment i supervisió necessària. 
CONTRAPART: AMIZADE, JUNTS PER MOÇAMBIC 
COST TOTAL DEL PROJECTE: 18.305,15€ 
EXECUCIÓ: 01/09/2017 – 31/12/2017 
 
 
INSTITUT JOAQUIM BLUME 
 
 
ANYS PRESENTAT:  2017 
PROJECTE: “Aymuray Mit’a”: Escolares de comunicades campesinas mejoran sus 
condiciones alimentarias y educativas.  
LOCALITZACIÓ: Cochabamba, Bolívia.  
DESCRIPCIÓ: Millorar les condicions d’alimentació, nutrició i participació de la comunitat 
educativa de 18 centres de 4 municipis de Cochabamba-Bolívia, mitjançant reconeixements 
mèdics nutricionals, activitats de sensibilització sobre nutrició i pràctiques saludabes a través 
de formació a mares i pares, docents i alumnes, dotació de menús equilibrats i enfortiment 
de capacitats de gestió dels centres. S’incorpora també els horts d’autoconsum, la gestió i la 
producció de verdures i cereals.  
CONTRAPART: Global Humanitaria Bolívia 
COST TOTAL DEL PROJECTE: 73.591€ 
EXECUCIÓ: 01/01/2017 – 31/12/2017 
 
 
FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT 
 
ANYS PRESENTAT: 2013/2014/2015/2016/2017 
PROJECTE: Promoció d’un model de desenvolupament econòmic basat en la justícia social. 
LOCALITZACIÓ: Guatemala 
DESCRIPCIÓ: Promoure la defensa dels drets humans, laborals, socials i dels pobles 
indígenes a través de l’increment de la capacitat d’incidència de les organitzacions sindicals.   
CONTRAPART: Instituto de Estudios Sindicales, Indígenas y Campesinos de Guatemala 
COST TOTAL DEL PROJECTE: 222.976,80€  



EXECUCIÓ: 01/10/2017 – 30/09/2018 
 
FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA-SINDICALISTES SOLIDARIS 
 
ANYS PRESENTAT: 2014/2015/2016/2017 
PROJECTE: Creació de l’Escola per al Treball Decent al Marroc 
LOCALITZACIÓ: Tetuan - Marroc 
DESCRIPCIÓ: Informar i sensibilitzar els i les líders socials i sindicals del moviment sindical i 
social marroquí en els principis i continguts que constitueixen el Treball Decent. 
CONTRAPART: Federación Democrática del Trabajo (CDT) i la Federació Democràtica del 
Treball (FDT) 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  104.017€ 
EXECUCIÓ: 01/05/2017 – 30/04/2018 
 
ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA 
 
ANYS PRESENTAT: 2016/2017 
PROJECTE: Dones emprenedores fomenten viure en un ambient lliure de violència, al 
districte 8 de la ciutadella Andrés Ibañez. 
LOCALITZACIÓ: Santa Cruz de la Sierra – Bolívia 
DESCRIPCIÓ: Millorar el coneixement de les dones en la prevenció de la violència 
intrafamiliar. Creació d’un centre de suport integral a la dona i la família i enfortir els serveis 
d’atenció a les dones en situacions de risc de violència.  
CONTRAPART: Creu Roja Boliviana 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  352.894€ 
EXECUCIÓ: 31/07/2017- 07/04/2018 
 
Resten pendents les presentacions dels projectes: Associació DIAS,  Institut Joanot 
Martorell i la Fundació Vicente Ferrer. Preveure fer-ho en el següent Consell de Cooperació.  
 
 
4.- Diversos.  
 
4.1.- Xerrada del Grup Ayllu  
 
(exposen el tema abans del punt 3, perquè han de marxar)  
 
La representant del Grup Ayllu comenta que faran una xerrada el proper dijous 8/06/2017 al 
carrer, davant de l’Edifici Cadí, amb la participació d’Arcadi Oliveres i la portaveu de 
l’Associació “Las Kellys, per explicar la problemàtica que tenen les cambreres dels hotels i 
com s’han associat per deixar de ser invisibles, que es reconegui la seva feina i solucionar 
els seus problemes de precarietat laboral.  
 
4.2.- Pla Director de Cooperació 2016-2019 
 
El representant de la Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris recorda que l’any 
passat es va aprovar el Pla (en el que tots i totes vam treballar molt) i que caldria posar-lo en 
marxa.  
 
A aquesta qüestió, la regidora comenta, que es va sol·licitar un recurs tècnic a la Diputació 
de Barcelona, per "Assessorament per a la implementació dels plans directors de cooperació 
al desenvolupament" i que ens ha estat concedit. Estem a l’espera de concertar una primera 
reunió de treball per conèixer l’estratègia a seguir.  
 
 
 
 



4.3.- Proposta d’emergència de la Fundación Juan Ciudad 
 
La regidora comenta que d’acord amb el que es va parlar al darrer Consell sobre 
l’emergència al Perú, hem fet la consulta al FCCD i si és possible presentar-lo, per tant, en 
els propers dies procedirem a fer-ho. Així mateix, cal concretar com destinarem l’aportació 
municipal a aquest projecte d’emergències (directament a l’entitat o a través del FCCD).  
 
4.4.- Bases subvencions 2017. 
 
La regidora comenta que a les Bases 2017, hem detectat, que es va incorporar un concepte, 
que s’havia omès en les Bases Generals del 2016 respecte a la justificació. Tot i que des de 
cooperació no es va demanar que s’incorporés perquè trobàvem que era una dificultat 
afegida a les complicacions que ja tenen les justificacions dels projectes. És relatiu a haver 
de justificar el 20% més de l’import atorgat.  
S’està treballant per resoldre aquesta qüestió i que les Bases, sobre tot pel que fa a les 
específiques de Cooperació, quedin com les teníem.  
 
Així mateix, recorda la importància de presentar reformulació de qualsevol aspecte, sobre tot 
pel que fa a terminis d’execució dels projectes, per tal que no afecti a les posteriors 
justificacions. Les factures sempre han d’estar dins els períodes reals d’execució. Les 
comunicacions de canvis en els projectes són obligatòries segons recullen les Bases de 
subvencions.  
 
 
 
Proper Consell de Cooperació: el fixat per a finals de juny està pendent de concretar.  
 
 
 
Sense més temes per tractar, es dóna per finalitzat el Consell.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariber Peláez           Tere Gómez  
Presidenta        Secretària   


