
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
Acta de la reunió                     01/2012 
 
DATA: 26 de gener de 2012                                  INICI:  18’35h.     FI: 19’05 h 
 
Entitats representades                                                        Entitats excusades 
           
                                                                                                
Agermanament Solidari                                                         Assemblea Local Creu Roja
Amizade                                                                                 A.VV. Can Vidalet                  
Escola Isidre Martí                                                                 EUiA 
Escola Utmar                                                                      
ERC 
Fundación Vicente Ferrer     
Fundació Santa Magdalena  
Grup de Solidaritat Ayllu  
Grup Mpal. ICV 
Grup Mpal. CiU 
Institut Joaquim Blume 
Representant Instituts Severo Ochoa i Joanot Martorell 
Sindicalistes Solidaris 
 
 
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  24-11-2011. 
2.- Valoració 15a Fira de Santa Llúcia Solidària.  
3.- Pressupost cooperació 2012. 
4.- Pla Director de Cooperació.  
5.- Calendari consells de cooperació per al 2012. 
6.- Diversos.  
 
 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 24-11-11. 
 
S’aprova sense cap esmena.  
 
2.- Valoració 16a Fira de Santa Llúcia Solidària 
 
El representant del Grup Ayllu comenta que la valoració realitzada pel grup ha estat 
positiva pel que fa a participació, malgrat que la data era enmig del Pont del desembre, va 



haver força públic en tota la jornada i en totes les activitats, excepte a la xerrada, per la 
qual cosa s’estan plantejant si aniria bé canviar una mica el format de la Fira, ampliant 
horari al carrer i deixar la xerrada i el concert per a un altre dia. Les entitats van vendre 
menys productes que altres anys; que l’activitat del circ, organitzada per l’Esplai va 
agradar molt; que van fer una mica curt al dinar ja que es van apuntar 70 persones i estan 
satisfets del lema de la fira d’enguany: El deute extern ens ofega a tots. Al Nord i al Sud, i 
creu que en la situació actual que ens trobem i quan la població ja s’ha adonat de que 
estem en una crisi global es va entendre molt més i es va sensibilitzar sobre l’actualitat 
que ens afecta.  
Comenta també que han pres nota del material que es va quedar al carrer sense recollir 
per tenir-ho en compte per altres edicions, així com que dues entitats que havien 
manifestat que participarien i que no es van presentar i tampoc han dit el què.  
 
3.- Pressupost cooperació 2012. 
 
La regidora comenta el pressupost total que tenim per a cooperació: 143.000€. i que ha 
estat fruit de negociacions amb els partits de la oposició ja que degut a la situació actual 
calia retallar i ajustar partides i la de cooperació era una, però els grups municipals d’ICV i 
CiU, van apostar per no retallar tant i deixar la partida al voltant del 0,7%, amb el 
compromís de tots els grups, que quan la situació ho permeti es recuperarà el 0,8% que ja 
havíem assolit.  
 
4.- Pla Director de Cooperació.  
 
La regidora explica el procés del Pla Director comentant que ja s’han realitzat les reunions 
de la comissió que va sorgir, i que s’han fet 4 reunions, en comptes de 2 o 3 com s’havia 
previst inicialment, alhora que dins la comissió es van crear tres grups de treball: Consell 
de Cooperació, Sensibilització i Cooperació Directa que han aprofundit i realitzat 
propostes més concretes en cada matèria. Comenta que ha estat un espai de debat i 
discussió que ha estat molt positiu. 
 
Ara es tracta de recollir, per part de l’expert, tota la informació, i presentar l’esborrany del  
document, primer a la Comissió, per deferència i pel treball realitzat, i després al Consell 
de Cooperació, i poder caldrà fer-ne un d’extraordinari al març, degut a que si s’ha de 
portar al Ple, abans ha de passar pels grups polítics i la informativa. Tot això, per tal 
d’obrir el termini de sol·licituds de projectes 2012 al mes d’abril, donat que les bases 
s’inclouen en el Pla Director i s’aprova tot alhora. Demana a les entitats que vagin 
preparant els seus projectes i quan s’obri el termini el puguin presentar, així també ens 
permetrà no allargar molt l’aprovació de les adjudicacions.  
 
5.- Calendari consells de cooperació per al 2012. 
 
La regidora recorda el calendari de sessions: 26/01, 29/03, 10/05, 28/06, 04/10 i 29/11. A 
les 18.30h. Així mateix, com ja a dit en el punt anterior, recorda la possibilitat de realitzar 
un monogràfic només pel Pla Director al mes de març.  
 
6. Diversos.  
 
6.1.- Gira Colectivo Mujeres de Matagalpa.  
 
La regidora comenta que hem rebut la informació de la gira del col·lectiu que realitzen 
cada dos anys i en les que hem col·laborat. Planteja diferents opcions: fer-la en un centre 
en concret, fer-la al Casal de Cultura obert per a tots els instituts que vulguin assistir o fer-
ho en horari de tarda obert a tota la població.  



Després de diverses intervencions es considera que el més adient es fer-la en horari 
escolar i per els Instituts, s’acorda que els representants assistents fan sondeig de 
possibilitat i es coordina amb la tècnica de cooperació la opció més valorada.  
 
6.2.- Dia de la no violència i la Pau. 
 
La regidora comenta que son diversos els centres educatius que realitzen activitats el 
proper dilluns 30/01 amb motiu del Dia de la no violència i la Pau.  
Per part del representant de l’Escola Utmar es comenta que fa un mes que treballen el 
tema, amb diferents materials pedagògics, amb un manifest (penjat al web)  i que clouran 
l’activitat amb una composició humana dels alumnes, una fotografia amb perspectiva del 
grup i un vídeo de tota l’activitat.  
La representant de l’Escola Isidre Martí comenta que ells fa 15 dies que treballen el tema 
amb diferents actuacions i que enguany han escollit el lema de l’Any Internacional de les 
energies sostenibles per a tothom. Cada cicle treballa una energia neta i la cloenda serà 
en una jornada oberta als pares i mares i s’elaborarà un mural amb la participació de tots 
els grups de l’escola.  
 
6.3.- Sopar de la Fam d’Agermanament Solidari.  
 
La representant d’Agermanament solidari comenta que el proper 16/03 a les 20.30h. al 
Casal de Cultura fan el sopar de la fam. Participarà amb una xerrada en Gaspar Mora i 
també hi haurà la participació d’un mag. Es recorda que el sopar consisteix en pa amb oli i 
sal.  
 
6.4.- Sopar de la Fam del Grup Ayllu.  
 
El representant del Grup Ayllu comenta que també faran sopar de la fam el proper 17/02 a 
les 20.30h. a la Parròquia Sant Antoni (o Sant Enric, encara per determinar).  Assistirà 
l’Arcadi Oliveres i parlarà sobre: Podem ser solidaris en temps de crisi???. Els diners que 
es recullin es repartiran a parts iguals entre la treballadora social del barri i un projecte a 
El Salvador.  
 
 
 
Proper Consell: 29 de març de 2012 a les 18.30h. al Saló de Plens de l’Ajuntament.  
 
 
 
 
 
 
 
Mariber Peláez      Tere Gómez  
Presidenta     Secretària 
 


