
 
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió virtual                                                            01/2021         
 
DATA: 25 de març de 2021                       INICI: 18.00h                                      FI: 19.25 h 

 
Entitats representades 
 
Amizade, Junts per Moçambic 
Associació DIAS  
Creu Roja 
Fundació Juan Ciudad 
Fundació Santa Magdalena 
Fundacio Vicente Ferrer 
Islàmic Relief  
Grup Ayllu 
NouSol  
Sindicalistes Solidaris  
GM - En Comú Podem 
GM – ERC  
 

Entitats excusades 
 
 

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 19-11-2020 
2.- Estat justificacions i pagaments projectes 2019/2020 
3.- Proposta distribució pressupost 2021 
4.- Bases de subvencions a projectes locals 2021 
5.- Estat projectes 2020 i previsió 2021 * 
6.- Activitats de sensibilització a les escoles i a la Ciutadania  
7.- Diversos 
 
 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
La regidora dóna la benvinguda a tothom, esperant que tothom es trobi bé de salut i manifesta el seu 
suport als que hagin patit la pèrdua d’algun ésser estimat o hagin patit l’mpacte directe de la malaltia. 
Molts ànims a totes.  
 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 19-11-2020 
 
S’aprova sense esmenes.  
 
 
 



2.- Estat justificacions i pagaments projectes 2019/2020 
 
La tècnica de cooperació comenta el següent:  
 
 
PROJECTES 2019 
- Dels 7 projectes: 
- 5 justificacions es van aprovar a finals del 2020 
- 1 va presentar prórroga i s'ha acceptat 
- 1 resta pendent d'aprovació (caldria haver demanat prórroga) 
 
PROJECTES 2020 
- Dels 8 projectes: 
- S'han realitzat tots els pagaments 
- 1 entitat ha renunciat per impossibilitat de realitzar el projecte dins el període d'execució establert 
- 2 entitats ja han demanat prórroga d'execució 
 
 
3.- Proposta distribució pressupost 2021 
 
La regidora explica la situació i les 2 propostes que es realitzen, tenint en compte, que continuem en 
un any excepcional per la pandèmia i que considerem que mantenir els percentatges establerts en el 
PDC per aquest any, no seria massa realista. Així mateix, comenta que en funció de les accions  de 
sensibilització que es vulguin desenvolupar des del Consell, sigui aquest el que decideixi quin import 
hi destinem i com ens impliquem en la organització i l’assistència.  
La representant d’Islamic Relief dóna algunes idees sobre propostes telemàtiques que estan 
realitzant per tal de fer sessions més dinàmiques i amables, donat que aquestes alçades de la 
pandèmia estem totes força saturades d’acitivitats on line en format més classic.  
La regidora agraeix les diferents aportacions i les tindrem en compte de cara a organitzar les properes 
accions.  
 

 
 
 
Per part dels assistents, es troba adient la 2a proposta, que recull destinar al FCCD + Emergències el 
15%, per tal de col·laborar amb més projectes d’emergència per la pandèmia de la COVID-19. 
 
Així mateix, es recorda que el possible sobrant que hi pugui haver a projectes locals, també anirà als 
projectes de FCCD.  
 
 



4.- Bases de subvencions a projectes locals 2021 
 
 
La tècnica comenta la següent informació:  
 

 
 
 
5.- Estat projectes 2020 i previsió 2021 * 
  
Per part dels reprsentants de les entitats assistents amb projectes s’explica breument la situació en 
els països i com es troben els projectes:  
 
(es manté la informació general dels projectes – acta anterior - per a que resulti més còmode 
situar-nos) 
 
ASSOCIACIÓ DIAS 
 
La situació a Colòmbia encara és molt complicada, però actualment ja han pogut començar a 
executar el projecte.  
 
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 
 
 
ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA 
 
Malauradament Creu Roja ha hagut de renunciar a l’aportació, donat que la resolució va ser a finals 
d’any i per qüestions comptables i de tancament d’exercici van haver de reformular el projecte amb la 
resta de finançadors.  



 
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:  
CONTRAPART: Creu Roja Moçambic 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  131.894 
EXECUCIÓ:  1/12/2019 – 30/11/2020 
 
 
FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA-SINDICALISTES SOLIDARIS 
 
La situació i l’impacte al Marroc és molt negatiu i també està silenciat, donat que les xifres no es 
coneixen. Malgrat tot, han anat avançant superant situacions díficils per la bretxa digital en temes de 
formacions (reduïnt el nombre d’hores i ajornant les sessions.  
 
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 acciona 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 
 
 
FUNDACIÓN JUAN CIUDAD O.N.G.D. CATALUNYA 
 
Es comenta també la difícil situació a Colòmbia i comenten que han hagut de demanar prórroga donat 
que les activitats presencials previstes amb joves, infants i dones no s’han pogut iniciar en els terminis 
establerts inicialment.  
 
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 
 
FUNDACIÓ VICENTE FERRER 
 
Durant uns mesos el projecte també va patir les conseqüències per la pandèmia i es va veure aturat, 
degut a les restriccions preses pel govern. El nombre de casos va ser molt elevat i l’Hospital de la 
FVF d’Anantapur va ser el referent de COVID-19 de la regió. També els ha calgut demanar prórroga 
per a poder executar totes les activitats previstes.  



 
 
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 
 
 
AMIZADE, JUNTS PER MOÇAMBIC 
 
 
Es comenta també la difícil situació del país i tot i que va arribar més tard també han patit dificultats 
per la pandèmia.  
A més, els va sorprendre la innesperada mort (per causes naturals) del constructor que estava 
realitzant les obres d’arranjament del projecte, el que els ha suposat molts esforços per cercar una 
altra empresa que se’n pugués fer càrrec. També van patir les conseqüències del Cicló Eloïse, que va 
paralitzar molts dies tota la zona, restant tot inundant i sense subministrament elèctric. Els estudiants 
van estar bé, però van trigar en poder sortir de casa. 
Per tot això, també els ha calgut demanar prórroga d’execució del projecte. 
 
 
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 
 
 
FUNDACIÓN ISLAMIC RELIEF 
 
Malauradament la pandèmia també ha afectat molt a Malawi i les fortes restriccions imposades pel 
govern ho han mantingut tot tancat fins fa pocs dies. Actualment, ja han començat a executar, però 
els ha calgut també demanar prórroga per portar a terme tot el projecte i en un període més llarg de 
temps.  
 
 
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 



 
 
 
La regidora dóna les gràcies a totes les entitats per les exposicions i pels seus projectes, pels 
esforços que fan i entèn les dificultats en què es troben i lamenta l’impacte tan gran que està tenint la 
pandèmia en aquests països.  
 
S’AFEGEIX A AQUEST RESUM:  
 
LA IMPORTÀNCIA DE SOL·LICITAR PRÓRROGUES DINS ELS TERMINIS D’EXECUCIÓ 
APROVATS, TANT SI ES TRACTA DE TEMPORALITAT, RECURSOS ECONÒMICS I/O 
QUALSEVOL ALTRE CIRCUMSTÀNCIA.  
 
 
 
6.- Activitats de sensibilització a les escoles i a la Ciutadania  
 
La regidora comenta les activitats que es faran d’Educació per a la Ciutadania Global i la Justícia 
Social, durant el curs 2020/2021, Malgrat la situació i les dificultats que també tenen els centres 
educatius la resposta ha estat molt positiva i el nombre de peticions s’ha mantingut.  
 
 
- 38 tallers ofertats (presencials i en versió virtual) 
- 134 peticions inicials de tallers (2600 alumnes) 
- 124 peticions acceptades (2355 alumnes) 
 
També es comenta la realització del webinar "La dona: motor de canvi a la Mediterrània" que es va 
realitzar conjuntament amb els ajuntaments de la Xarxa Baix Llobregat del projecte JUSUR el passat 
10/03.  
La participació va estar molt bé i fins fa uns dies hi havia:  
 
- 166 reproduccions en castellà 
- 174 reproduccions en àrab 
- 52 connexions directe 
- 61 subscripcions canal 
 
Recomana als que no van poder assitir que es pot recuperar al vídeo al Canal Jusur de youtube.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=mq3icvrHmPc&t=34s 
 
7. Diversos  
 
7.1. Informació a El Pont (febrer 2021) 
 
La regidora comenta que en el passat exemplar de El Pont es va publicar una plana sencera  amb 
informació de cooperació i que respón a l’esforç que es vol fer en temes comunicatius de l’àmbit de 
solidaritat i cooperació, per visibilitar la tasca que fem i incrementar l’impacte en la ciutadania.  
 
7.2. Campanya "Defensem la Cooperació " del FCCD 
 
En la línia del punt anterior, de visibilitar la tasca que fem, des del FCCD s’ha iniciat una campanya de 
Defensa de la Cooperació municipalista, que us presentem amb aquests primers materials i que se us 
farà arribar per tal d’anar fent difusió i visibilitzant-la.  
 
El representant de Sindicalistes Solidaris afegeix i convida als asistents a entrar al web del FCCD ja 
que hi ha informació molt rellevant i concretament, la relativa a com es perceb la cooperació per la 
ciutadania catalana.  
 
http://defensalacooperacio.fonscatala.org 
https://www.youtube.com/watch?v=t5fg3OaCjQU&t=5s 



 
7.3. Proposta de prórroga del Pla Director de Cooperació  
 
La regidora comenta que donat que encara ens trobem en un moment delicat per la pandèmia, 
considera que no és un bon moment per a elaborar un nou PDC que ha de recollir les línies 
estratègiques de les polítiques públiques de cooperació dels propers 4 anys, pel que comenta la 
possibilitat de prorrogar el viegent també durant el 2021.  
 
Per part dels assistents, s’accepta la proposta.  
 
7.4. Presentació nova entitat de Cooperació en el Consell.  
 
Es presenta Laia com a reprentant de l’entitat Nou Sol que vol formar part del Consell de Cooperació.  
Explica que realitzen cooperació internacional des del 2008 i que també realitzen edició i producció de 
reportatges de sensibilització i de denúncia social. Treballen principalment a Àfrica (Marroc, Guinea, 
Burkina Faso) amb nens i nenes del carrer i a Àsia (Tailàndia) i a Nova Guinea.   
 
També realitzen projectes socioeducatius d’empoderament de nens, nenes i adults.  
 
Per part dels assistents se li dóna la benvinguda.  
 
 
7.5. Percentatge destinat a Cooeració al Desenvolupament 
 
El representant de la Creu Roja pregunta quin és el percentatge actual que es destina a cooperació.  
La regidora respón que el 0,77%. Recentment ha fet la consulta a Intervenció i ens han donat aquesta 
dada però restem a l’espera que ens apliïn la informació. Us la traslladarem.  
 
 
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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