
 
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió virtual                                                            02/2020         
 
DATA: 19 de novembre de 2020                       INICI: 17.30h                          FI: 19.20h 

 
Entitats representades 
 
Amizade, Junts per Moçambic 
Associació DIAS  
Creu Roja 
Fundació Juan Ciudad 
Fundació Pau i Solidaritat 
Fundació Santa Magdalena 
Fundacio Vicente Ferrer 
Islàmic Relief  
Sindicalistes Solidaris  
Tina Merino 
GM – En Comú Podem 
GM- Ciutadans 
 
 

Entitats excusades 
 
Escola Isidre Martí 
 

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 

 
Es proposa intercanviar l’ordre dels punts 2 i 4:  

 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 28-05-2020 
2.- Estat justificacions anteriors i pagaments 2019 i convocatòria 2020 
3.- Presentació estat projectes 2020 (*) 
4.- Aportacions a projectes i emergències del Fons Català  2020 
5.- Activitats de sensibilització (Ciutats Defensores dels Drets Humans, Dies Europeus de la 
Solidaritat Local, exposicions, ...)  
6.- Diversos 
 
 
 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
La regidora dóna la benvinguda a tothom, esperant que tothom estigui bé de salut i comentant que 
malauradament ens hem de retrobar de forma virtual.  
 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 28-05-2020 
 
S’aprova sense esmenes.  



 
2.- Estat justificacions anteriors i pagaments 2019 i convocatòria 2020 
 
La tècnica de cooperació comenta, que totes les justificacions del 2019 de projectes que han finalitzat 
estan presentades i aprovades, a excepció de dues que encara estàn a Intervenció pel vist-i-plau. Així 
mateix, tots els pagaments corresponents estan realitzats a excepció d’un que té dades bancaries per 
confirmar però que es farà en breu.  
 
Pel que fa a la convocatòria del 2020, s’han presentat 9 sol·licituds. 8 han estat acceptades i 1 es 
desestimarà perquè no reuneix el requisit de les Bases Generals de Subvencions següent:   
 

 
 
 
3.- Presentació estat projectes 2020  
 
ASSOCIACIÓ DIAS 
 
ANYS PRESENTAT:  2017/2018/2019/2020 
PROJECTE: El futur és verd i lila. Construint noves formes de relació entre dones i homes joves de 
Medellín a través del gènere relacional, el feminisme, les masculinitats no hegemòniques i el medi 
ambient.  
LOCALITZACIÓ: Medellín – Colòmbia.   
DESCRIPCIÓ: Millorar les condicions de vida de la població de les comunitats rurals de l’àrea 
metropolitana de Medellín, especialment les dones i joves, a través de la intervenció comunitària 
duent a terme processos que promoguin l’empoderament i la participació de la població local, així 
com del voluntariat tant a nivell local com internacional.   
CONTRAPART: Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila. 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  11.380€ 
EXECUCIÓ: 01/12/2020 – 31/07/2021 
 
 
FUNDACIÓN JUAN CIUDAD O.N.G.D. CATALUNYA 
 
ANYS PRESENTAT: 2020 
PROJECTE: Familias vulnerables de jefatura femenina residentes en Ciudadela Sucre (Bogotá, 
Colombia) ven garantizado su derecho al trabajo, a la alimentación y a la educación, a través de su 
transformación en agentes de cambio socio comunitario. 
LOCALITZACIÓ: Soacha – Colòmbia 
Barrio de Ciudadela de Sucre, en la Comuna 4, situada en el Municipio de Soacha, Bogotá, 
Departamento de Cundinamarca, Colombia. 
DESCRIPCIÓ:  Apropiación de competencias y capacidades laborales para la generación de ingresos 
mediante la implementación del Programa Juventud con Futuro y el acompañamiento psicosocial.  
Mejorar el estado nutricional, la salud y la adquisición de hábitos saludables de las familias y 
especialmente población infantil y juvenil beneficiaria de este proyecto. 
Mejorar el desempeño y la promoción escolar, y evitar el abandono escolar por parte de las niñas, 
niños y jóvenes de los núcleos familiares beneficiarios de este proyecto 
CONTRAPART: Orden Hospitalaria de San Juan de Dios 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  12.504,96€ 
EXECUCIÓ: 01/01/2020 – 31/05/2021 
 
 
FUNDACIÓN ISLAMIC RELIEF 
 
 
ANYS PRESENTAT: 2020 
PROJECTE: Suport socioeducatiu a nenes orfes  



LOCALITZACIÓ: Machinjiri - Malawi 
DESCRIPCIÓ: Garantir l’accé igualitari a l’educació de qualitat de nenes òrfenes 
Material educatiu i formació i sensibilització per a 600 nenes de 2 escoles de primària.  
Les noies rebran suport educatiu i social, enfortint capacitats, promovent l’equitat de gènere i facilitant 
la inclusió d’aquestes noies, reduïnt els matrimonis precoços, l’embaràs i l’abús infantil.  
CONTRAPART: Islamic Relief Malawi 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  12.000€ 
EXECUCIÓ: 01/10/2020 – 28/02/2021 
 
 
FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA-SINDICALISTES SOLIDARIS 
 
 
ANYS PRESENTAT: 2019/2020 
PROJECTE: Dona, Igualtat i Treball Digne al Marroc (2019-2022) Fase II 
LOCALITZACIÓ: Tetuan - Marroc 
DESCRIPCIÓ: Assolir la igualtat entre dones i homes dins de la societat, els sindicats i les empreses 
del Marroc. Promoure la participació de les Dones en els òrgans de presa de decisions. Enfortiment 
de les organitzacions de la societat civil on les dones prenguin consciència de la necessitat de 
defensar els seus drets i s’organitzin per assolir-los. Impulsar accions destinades a garantir el ple 
exercici dels drets humans.  
CONTRAPART: Confederación Democrática del Trabajo (CDT) i la Federación de Sindicatos 
Democráticosl (FSD) 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  101.515€ 
EXECUCIÓ: 01/07/2020 – 30/06/2021 
 
 
FUNDACIÓ VICENTE FERRER 
 
 
ANYS PRESENTAT: 2020 
PROJECTE: Accés al dret a un habitatge digne amb sanejament bàsic per a 56 dones i les seves 
famílies en situació de vulnerabilitat de la comunitat rural de H. R. Palyam, a l’àrea de Madakasira, 
districte d’Anantapur, Índia." 
LOCALITZACIÓ: Andhra Pradesh  / Índia 
DESCRIPCIÓ:  Construcció de 56 habitatges dignes amb sanejament bàsic adequat a la comunitat 
rural de H. R. Palyam, a l’àrea de Madakasira, Districte d’Anantapur, que quedaran en mans de 56 
dones. Aquestes famílies viuen actualment en cabanes, barraques o en habitatges deteriorats, poc 
saludables i insegurs, sense cap accés al sanejament i que perpetuen la seva situació de 
vulnerabilitat i exclusió, especialment per a les dones.  
CONTRAPART: Rural/Women Devolpment Trust - Fund.Vicente Ferrer Índia 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  183.174€ 
EXECUCIÓ: 11/02/2020 – 11/04/2021 
 
 
FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT 
 
 
ANYS PRESENTAT: 2019/2020 
PROJECTE: Promoció del respecte i compliment dels Drets Humans per part de les Empreses 
Transnacionals (ETS) a Colòmbia. 
LOCALITZACIÓ: Regió Andina - Colòmbia 
DESCRIPCIÓ: Contribuir a fer efectius els DDHH d’Associació, Vaga i Negociació Col·lectiva de les 
persones treballadores de Colòmbia, especialment de 25 departaments implicats enfortint el poder 
social organitzat de les persones treballadores de les Empreses Transnacionals a Colòmbia, i les 
seves capacitats tècniques, d’anàlisi i incidència per la transformació del model econòmic existent al 
país que genera condicions de desigualtat, injustícia social i iniquitat. Promoure l’accés i el 
reconeixement del Dret al Treball Digne per part de les ETS, donada la diversitat i multiplicitat 
d’abusos i violacions dels DDHH i els DDHHLL comesos per aquestes.  
 



 
 
 
CONTRAPART: Central Unitaria De Trabajadores (CUT) 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  119.280 € 
EXECUCIÓ: 01/10/2020 – 31/10/2021 
 
 
 
AMIZADE, JUNTS PER MOÇAMBIC 
 
 
ANYS PRESENTAT: 2016/2017/2018/2019/2020 
PROJECTE: Extensió del dret a una formació superior i igualitària a joves procedents de zones rurals 
properes a Beira. Fase V 
LOCALITZACIÓ: Beira – Moçambic  
DESCRIPCIÓ: acollir a noies estudiants, que son un col·lectiu encara més discrimat en l’accés als 
estudis superiors, reparacions diverses part 1r edifici (sostre, mur i il·luminació interna i externa i 
reparació vehicle de l’entitat) 
CONTRAPART: AMIZADE, JUNTS PER MOÇAMBIC 
COST TOTAL DEL PROJECTE: 23.362€ 
EXECUCIÓ: 1/07/2020 – 28/02/2021 
 
 
ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA 
 
 
ANYS PRESENTAT: 2020 
PROJECTE: Promoción de la equidad de género y del empoderamiento 
socioeconómico de mujeres en el Barrio de George Dimitrov. 
LOCALITZACIÓ: Maputo, Moçambic 
DESCRIPCIÓ: Fomentar la participació plena i activa, així com l’apoderament socioeconòmic de les 
dones venedores del mercat George Dimitrov, mitjançant activitats centrades en la promoció de la 
igualtat i l’equitat de gènere, la defensa dels drets de les dones i lluita contra la feminització de la 
Pobressa, amb l’objetiuv de suscitar un canvi en les relacions de poder i en la construcció d’una 
societat equitativa mitjançant 3 eixos d’iintervenció: 
1. Enfortiment de les habilitats de les estructures comunitàrias i de la xarxa de voluntariat de la CVM 
per a la promoció i defensa dels DDHH, particularment els drets de les dones en el barri George 
Dimitrov. 
2. Augment de les capacidtats de defensa i protecció dels drets sociales, sexuals i reproductius de les 
dones venedores del mercat George Dimitrov. 
3. Millora de la capacitat individual i col·lectiva de les dones venedores del mercat George Dimitrov en 
la gestió dels seus petits negocis i comercialització dels seus productes, a través de la promoció del 
seu apoderament i lideratge en la presa de decisions. 
CONTRAPART: Creu Roja Moçambic 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  131.894 
EXECUCIÓ:  1/12/2019 – 30/11/2020 
 
 
 
La regidora dóna les gràcies a totes les entitats per les exposicions i pels seus projectes, comentant 
que des de la regidoria s’ha fet la valoració tècnica dels projectes amb els criteris generals i 
específics, i s’ha elevat a la Comissió Qualificadora la proposta, per atendre totes les sol·licituds amb 
els imports demanats i ara es portarà a l’òrga competent que és la Junta de Govern Local i està 
previst que s’aprovi el 27/11/2020.  
 
S’informarà un cop estigui aprovada.  
 
 
 



4.- Aportacions a projectes i emergències del Fons Català  2020 
 
La regidora explica la proposta de distribució del pressupost del què disposem, que correspon a la 
partida del FCCD + emergències (sobrant del que ja s’ha pagat en el 2020), més el sobrant que es 
preveu que hi hagi a Projectes Locals.  
 
Pressupost inicial FCCD + emergències   21.426€ 
 

- Quota socis FCCD      - 4.000€ 
- Quota socis CCASP        - 287€ 
- Aportació a Emergències COVID-19   - 6.000€ 

Projecte 3461 
 
Total disponible        11.139€ 
 
Sobrant Projectes Locals       16.639€ 
 
Total disponible FCCD + emergències     27.778€ 
 
 
Proposta:  
 
 
 

 
 
 
Per part dels assistents s’accepta la proposta realitzada.  
 
 
 
 

PROJECTE / LOCALITZACIÓ  APORTACIÓ  
 FINANÇAMENT MUNICIPAL € 
2871 – Institut de formació integral Padre Segundo 
Montes – El Salvador. (Escola Isidre Martí, 
Ajuntament d’Esplugues) 

 
 

finançament obert 

 
 

6.000 
3437 –  Suport d’emergència a cooperatives pel 
treball digne i les seves comunitats arran de la 
COVID-19 i la tempesta Amanda  a El Salvador 
(Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes 
Solidaris) 

 
 
 
 

emergència - obert 

 
 
 
 

7.000 
3472 – Pla de resposta a la COVID-19 a 
Ziguinchor Ajuntament de Viladecans – Union 
Régionali Santa Yalla (soci XBLL – cooperació 
directa projecte JUSUR) 

 
 

 emergència – obert 

 
 

6.000 

3474 - Enfortiment de la capacitat de resiliència de 
les dones dels agrupaments de promoció 
femenina de la comuna de Gueule Tapée-Fass-
Colobane, en un context COVID-19 a Senegal 
(Creu Roja Catalunya) 

 
 
 
 

emergència – obert  

 
 
 
 

3.000 
3462 -  Suport en temps de COVID-19 a la 
protecció dels DDHH per a les persones 
sol·licitants de protecció internacional atrapades a 
l’illa grega de Lesbos emergència – obert 

 
 
 
                        2.778 

3438 – Aturem els efectes de la COVID-19 als 
camps de refugiats Sahrauís emergència – obert 

 
3.000 

  

 
27.778 



5.- Activitats de sensibilització (Ciutats Defensores dels Drets Humans, Dies Europeus de la 
Solidaritat Local, exposicions, ...)  
 
Es comenten diferents activitats que es realitzaran:  
 
Dia 26/11 a les 18h. EDSL 
  
Conferència a càrrec de Josep Maria Canyelles “Una agenda global per abordar temes de proximitat: 
Els edificis positius”        
President de TSR Territori Socialment Responsable      
 
Amb el suport de la Diputació de Barcelona i els Days European Days of Local Solidarity  
 
Organitza: Associació de Nacions Unides a Espanya – ANUE www.anue.org - Cooperació al 
Desenvolupament - Ajuntament d'Esplugues de Llobregat  
 
S’enviarà enllaç Google Meet 
 
Dijous 10/12 a les 9h. Ciutats Defensores dels Drets Humans 2020 
 
Fòrum virtual de Ciutats Defensores dels Drets Humans  
Adreçat a alumnes d’Instituts d’Esplugues (alumnes de 4t d’ESO i 1r Batx.)  
 
Participarà Karla Avelar, defensora del col·lectiu LTBGI de El Salvador, refugiada actualment a Suïsa.  
 
Si algú està interessat en participar, ho pot sol·licitar i se li enviarà enllaç.  
 
Es faran altres 3 Fòrums gravats amb la resta de defensores i defensors d’aquesta edició que les 
escoles podran treballar durant el curs.  
També s’estan realitzant tallers preparatoris als centres educatius de secundària que treballen els 
drets humans i s’han pogut adaptar a la situació actual.  
 
Campanya de defensores i col·lectius empressonats 
 
S’està treballant en els materials i la campanya de defensores empresonades, per transformar-la en 
digital. Se us farà arribar la informació i els enllaços un cop els tinguem per que us adheriu i en feu 
difusió a les xarxes socials.  
 
Es demanarà l’alliberament de:  
 

- Defensores del Agua del Guapinol – Hondures (membres del col·lectiu que lluiten per un 
projecte de mineria, porten un any en presó preventiva).  

- Abdulhadi Al-Khawaja de Bahrain, defensor dels drets humans, està condemnat a cadena 
perpètua.  

- Ilham Tohti, de la Regió Autònoma Uigur de Xinjiang, defensor dels drets de la minoria 
uigur, condemnat per la República Popular de la Xina, a cadena perpètua.  
 

També s’estan elaborant tots els vídeos de les defensores que també us faré arribar i farem difusió.  
 
Amb motiu dels propers dies internacionals, s’estan elaborant càspsules de vídeo dels que també us 
farem distribució i difusió:  

- 25N – dia internacional de l’Eliminació de la Vilència contra la Dona 
- 9D – dia internacional de les persones defensores.  

 
 
Exposició ODS, Reptes compartits de Sindicalistes Solidaris  
 
A la Biblioteca pare Miquel d’Esplugues. 
També es disposa de la mostra en format virtual amb càpsules de vídeos de 2’ per a cada Objectiu.  
http://www.ugt.cat/ods-reptes-compartits/ 

http://www.anue.org/
http://www.ugt.cat/ods-reptes-compartits/


 
Exposició virtual Violència Antisindical de Fundació Pau i Solidaritat 
 
https://educaccio.cat/2020/educacio/exposicio-virtual-de-violencia-antisindical/ 
 
Exposició “A pie de Valla. Frontera Sur” del fotoperiodista Antonio Sempere i Sindicalistes 
Solidaris.  
 
https://voraelfoc.net/apiedevalla/ 
 
 
6.- Diversos 
 
6.1.- Nomicació DIAS al Premi Ciutats Transformadores 
 
El representante de DIAS, comparte  que les han nomina al Premio del Público 2020 de Ciudades 
Transformadoras. La iniciativa “Ciudades Transformadoras” es una plataforma formada por un grupo 
de organizaciones y movimientos sociales regionales e  internacionales.  
Esta nominación, del proyecte de DIAS i Pénca de Síbila, es un gran reconocimiento al trabajo bien 
hecho. Estan muy satisfechos y sienten que este reconocimiento también como 
nuestro,  ya que es precisamente el enfoque de cooperación que hemos implementado lo que ha 
permitido un trabajo constante. Poder tener continuidad en la intervención es lo que permite realizar 
una verdadera transformación social.   
 
La nominación es por el trabajo realizado con la población campesina (con varios proyectos que tiene 
la ONG en funcionamiento), específicamente el Ayuntamiento de Esplugues y DIAS ha aportado a 
trabajar con la población joven campesina. Y quiere compartirlo con el Consell.  
 
Les mantendremos informadas sobre el resultado; el veredicto será el 2/12. Aunque la nominación en 
sí,  ya es un gran logro y ha sido noticia a nivel nacional en Colombia.  
 
https://transformativecities.org/es/premio2020/  
 
Per part de la regidora i la tècnica es felicita a DIAS per la nominació, que en si mateixa, ja és una 
gran notícia, tot esperant el resultat del que estarem atentes.  
 
6.2.- Informacions d’Islamic Relief 
 
La representant comenta que continuen fent distribució de kits d’higiene i material divers de primera 
necessitat als països on la pandèmia ha afectat amb més virulència.  
 
També comenten que també estan fent donacions d’aliments a diferents ciutats d’Espanya, entre 
elles, Esplugues on el passat estiu van fer donació al Centre de Distribució d’Aliments 
 
6.3.- Informacions de la Fundació Juan Ciuidad.  
 
El representant explica que hi ha diferents recursos a Esplugues on es fan diferents 
acompanyaments, formació contínua i s’estimula als professionals sanitaris que puguin tenir 
inquietuds en temes de cooperació i solidaritat internacional a realitzar activitats.  
Els centres son l’Hospital Sant Joan de Déu, el Centre Sociosanitari i el Parc Sanitari.  
 
L’Hospital realiltza agermanaments (en el sentit d’acompanyament biltaral) amb un Hospital de Sierra 
Leona i el sociosanitari ho fa amb un centre a l’Argentina.  
 
 
Sense més temes a tractar, es dóna per finalitzat el Consell a les 19.20h.  
 
 
Claudia Acebrón           Tere Gómez 
Presidenta        Secretària 

https://educaccio.cat/2020/educacio/exposicio-virtual-de-violencia-antisindical/
https://voraelfoc.net/apiedevalla/
https://transformativecities.org/es/premio2020/
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