
 
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió         05/2022 
 

DATA: 24 de novembre de 2022                                                                   INICI: 18:08h       FI: 19:30 

 

Entitats representades 
 
Amizade, Junts amb Moçambic 
Assemblea Local de la Creu Roja 
Comissió Solidaritat La Mallola 
Fundació Islàmic Relief  
Fundació Juan Ciudad 
Fundació Vicente Ferrer 
Islamic Relief  
Sonrisas del Atlas  
 
 

Entitats excusades 
 
Associació Socioeducativa NouSol  
Fundació Pau i Solidaritat 
Fundació Santa Magdalena 
Sindicalistes Solidaris  
 

 
Presideix la regidora de cooperació al desenvolupament i promoció de la Pau, Claudia Acebrón.  
Actua de Secretària la tècnica de cooperació, Tere Gómez.  
Assisteix també la Directora de Projectes Estratègics i Internacionals, Ana Úbeda. 
Assisteix també la consultora que està fent l’avaluació i l’elaboració del nou PDC, Neus Martí.  
 

 

TEMES TRACTATS 

 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 29/09/2022 
2.- Valoració activitats de sensibilització realitzades  
3.- Liquidació pressupost 2022 i proposta d'aportació al FCCD 
4.- Presentació resultats avaluació PDC 2016-2022 
5.- Diversos 
 

DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 29/09/2022 
 
S’aprova sense esmenes 
 
 
2.- Valoració activitats de sensibilització realitzades 
 
La regidora explica l’acte d’inauguració de Ciutats i agraeix a les entitats assistents i a les defensores 
participants i que com sempre és un plaer escoltar de primera ma les seves vivències i treball en 
defensa dels drets humans que fan.  
 
A l’acte van assistir 69 persones.  
 
Explica també l’acte del Fòrum i com els centres educatius van rebre la proposta d’enguany i com hem 
rebut felicitacions i reconeixement pel Fòrum, tant per les defensores participants, que van ser molt 



properes als joves i el grup de rap La Llama, que a banda de les cançons i les lletres, van oferir 
missatges als joves que van ser molt ben acollits també pel professorat.  
 
A l’acte van assistir 158 persones.  
 
A més, l’acte es va poder fer en el recent inaugurat nou Casal de Cultura Robert Brillas. 
 
Es comenta si el Casal és millor espai que l’Auditori de la Blume, on havíem fet fins ara els Fòrums i 
s’explica que el Casal és una sala actualment equipada amb totes les necessitats tècniques i és un 
espai municipal, mentre que l’altra sala no està tan equipada, no és municipal, i des de fa uns anys, 
ens cobren preu públic per l´ús.  
 
La regidora comenta també l’acte d’inauguració dels European Days of Local Solidaritat, que la 
Diputació de Barcelona, ens va demanar fer-ho a Esplugues, també amb la col·laboració de l’Associació 
per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE), la xerrada i la participació del José Maria Núñez, president 
de la Fundació Triángulo de Madrid, activista destacat en LGTBi i com va donar idees i propostes de 
futur, entre altres per exemple, incorporar la perspectiva també en els projectes de cooperació 
 
Es projecta un recull d’imatges dels tres actes.  
 
Agraeix també l’assistència de les entitats que hi van assistir.  
 
 
3.- Liquidació pressupost 2022 i proposta d'aportació al FCCD 
 
 
La regidora recorda la proposta que es va portar en l’anterior Consell i el romanent que va quedar per 
distribuir pel darrer Consell de l’any i explica: 
 
El FCCD fa una crida d’emergències per aportacions a projectes dins de l’emergència Món Local Refugi 
i es presenta la proposta de distribució entre 3 dels projectes a la zona de la frontera sud d’Espanya, 
on la situació de les persones migrants que arriben per accedir a Europa, és molt precària.  
 

 
 
 
Per part dels assistents es troba adient la proposta presentada.  
 
S’inicia debat arrel de la intervenció del representant de la Creu Roja, sobre el sobrant de projectes 
locals en el 2022, per la reducció de projectes d’entitats i les dificultats amb les que es troben les entitats, 
per qüestions de burocràcia i gestió interna dels expedients de cooperació.  
 
Es comenten els motius perquè el sobrant de projectes sigui tan elevat i respon a diversos temes:  
 

- Post pandèmia 
- Excés de burocràcia  
- Reducció d’entitats amb projecte 

 



El representant de la Fundació Juan Ciudad, comenta que havia assistit a una jornada, organitzada per 
Lafede.cat, relativa a la burocràcia en les administracions públiques i les dificultats i com s’està 
treballant en la línia d’anar simplificant els tràmits.  
 
La regidora comenta i dona suport a aquesta nova línia i comenta també que va assistir també a unes 
jornades de la nova Llei de Cooperació, i on es va parlar de Criteris comuns de les diferents 
administracions alhora de tramitar els projectes locals i les justificacions.  
 
El representant de Creu Roja posa de manifest dificultats que tenen les entitats, sobre tot les petites i 
que algunes hagin hagut de plegar per manca de suport i per excés de burocràcia que han anat 
complicant en els darrers anys i com els afecta que tota la tramitació s’allargui tant.  
 
Tant la regidora com la directora de Projectes Estratègics, comenten que saben de la situació i que 
faran tot el possible per mirar de millorar en aquests processos interns que s’estan demorant massa i 
que fan que les entitats triguin a cobrar.  
 
Segueix un debat  molt interessant per part de les entitats, iniciat per la representant d’Islamic Relief i  
la Comissió de Solidaritat La Mallola i la Fundació Juan Ciudad, sobre voluntariat dels joves implicats 
en temes de responsabilitat social, de com buscar la manera d’implicar-los més i de trobar noves 
fórmules per arribar als joves o altres grups, als que sembla que no arribem, sobre el voluntariat i com 
ens interpel·la directament.  
 
El representant de la Comissió La Mallola, comenta les dificultats amb els joves i les famílies actualment 
en general, però també la satisfacció del grup de joves que ara tenen interessats en el nou projecte 
solidari del centre.  
 
 
4.- Presentació resultats avaluació PDC 2016-2022 
 
 
La Neus Martí, consultora, explica els resultats d’anàlisi de dades pressupostàries i del qüestionari que 
es va enviar i fa la presentació.  
 
Les dades relatives al pressupost manifesten clarament estabilitat, es repassen els tipus d’accions que 
es porten a terme, quina distribució per àmbits i països i com s’associen amb els ODS.  
 
Aquesta valoració ens indica on estem i cap a on volem dirigir les noves línies estratègiques del nou 
PDC, com es vol transformar mirades al carrer i de la nostra ciutadania.  
 
Surten idees com les d’incorporar en el PDC plans d’educació per a la ciutadania global i la justícia 
social i/o destinar una part del pressupost a què també fos pressupost participatiu, per exemple.  
 
Es passarà la presentació complerta.  

 
I la propera vegada farem ja dinàmiques diferents per veure oportunitats i anar establint estratègies que 
volem que recullin el proper PDC.  
 
 
5.- Diversos 

 
5.1.- Presentació Exposició i fotollibre “AMANDLA!!”  

 
La regidora comenta la presentació del fotollibre i l’exposició que organitzarem el proper dijous 
15/12/2022 conjuntament amb Sindicalistes Solidaris a la Biblioteca i a la que aprofita per a convidar a 
totes les entitats.  
 
 
 
 
 



EXPOSICIÓ: AMANDLA!! Un grito de libertad en las fronteres de Europa 
 

Data: de l’1 al 30 de desembre de 2022 
Lloc: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
  
 
 
INAUGURACIÓ I PRESENTACIÓ LLIBRE:  
  
Data: 15 de desembre de 2022 
Hora: 18.00h 
Lloc:  Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
Assistirà a l’acte el fotoperiodista i autor de l’obra, Antonio Sempere i el secretari general de la UGT, 
Camil Ros i l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz. 
Hi haurà tast de productes de comerç just.   

 
 
5.2.- Pressupost 2023 
 
La regidora comenta que pel 2023 es mantindrà el percentatge o poder un pel més però estarà al voltant 
del 0.77% 
 
 
5.3.- Presentació d’una nova entitat al Consell  
 
La representant de l’entitat Sonrisas del Atlas, Lídia Cuscó es presenta i agraeix que l’haguem convidat 
a assistir i a formar part del Consell.  
Ha fundat una ong que treballarà a la zona de l’Atlas al Marroc, donat que és una zona amb moltíssima 
precarietat.  
Es comenta que faran una presentació de l’entitat per donar-la a conèixer.  
 
 
 
 
 
 
Sense més temes a tractar, es dona per finalitzat el Consell, tot agraint l’assistència i la participació de 
totes i tots, a les 19.30h. i emplaçant-nos a veure’ns el dia 15 de desembre a la Biblioteca Pare Miquel 
d’Esplugues.  
 
 
 
Proper Consell: a concretar en el 2023 a l’Espai Baronda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claudia Acebrón      Tere Gómez 
Presidenta        Secretària 


