
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                            04/2018         
 
DATA: 19 d’abril de 2018                    INICI:         18:05                                   FI: 19:45 

 
Entitats representades 
 
Agermanament solidari 
Creu Roja 
Escola Isidre Martí 
Fundació Juan Ciudad 
Fundació Santa Magdalena 
Fundació Vicente Ferrer 
Fundació J. Comaposada- Sindicalistes Solidaris 
Fundació Pau i Solidaritat 
Grup Ayllu 
Grup Municipal ICV 
Islamic Relief 
 
C’s 
 
 

Entitats excusades 
 
Grup Municipal PdCat 
Institut Joaquim Blume 
 
 

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 22-03-2018 
2.- Valoració Fira de la Solidaritat i el Suport Mutu 
3.- Programació Primavera Solidària 2018 
4.- Informació visita delegació Marroc projecte Sindicalistes Solidaris 
5.- Diversos 
 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 22-03-2018 
 
 
S’aprova l’acta sense cap esmena. 
 
 
 



 
2.- Valoració Fira de la Solidaritat i el Suport Mutu 
 
La representant del Grup Ayllu comenta que divendres, van fer la projecció i que va anar 
força bé.  
 
Dissabte, la climatologia no acompanyava i la pluja va fer presència gairebé tot el dia i va 
aigualir un pel l’activitat. A la xerrada, van assistir 50 persones, sort de la carpa gran que la 
van poder fer allà. Es va anular la tabalada i les activitats de la tarda per la pluja. Van 
començar a recollir a les 18h.  
Destaca l’intercanvi d’experiències molt enriquidor amb tots els grups participants.  
 
Planteja la dificultat que els va suposar que a 48h per l’activitat, se’ls plantegés des de 
l’Ajuntament, que havien de tenir una assegurança. La Parròquia va assumir el cost de 
l’assegurança de 170€, i planteja que sigui l’ajuntament qui assumeixi aquest cost, donat 
que a ells no els possible assumir-ho. La representant del Grup Ayllu no pot assumir el cost.  
 
La regidora explica que això no pot ser, per que des del moment que l'Ajuntament no 
organitza l'activitat aleshores no pot assumir-ho. Si l'Ajuntament l'organitzés, la fira 
segurament tindria un altre plantejament i les entitats que participarien no serien de fora del 
municipi. 
 
Se li demana disculpes per fer-ho amb tanta premura i se’ls explica que fins ara no 
s’aplicava estrictament la norma, però que des d’agost de 2017 cal fer-ho obligatòriament. 
Altres entitats presents confirmen i expliquen els seus casos.  
 
Des de l’Ajuntament se’ls proposa incorporar-ho en el conveni de Parròquia i/o grup de 
joves.  
 
També plantegen el tema de l’avís als bars afectats, donat que aquest any tampoc estaven 
avisats.  
 
Valoren la feina feta per el personal de so, brigades i carpes.  
 
La regidora explica que cal revisar el circuit d’avís als comerços afectats i demana disculpes 
per no haver-ho fet.  
   
 
 
3.- Programació Primavera Solidària 2018 
 
 
La regidora explica les activitats i el programa pràcticament definitiu.  
 
PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES – del 2 al 31 de maig de 2018. 
“Sense murs, sense guerres, sense fronteres” 
 
Des del Consell Municipal de Cooperació s’impulsa la Primavera Solidària, amb la col·laboració de les 
entitats locals. Es tracta d’una programació diversa d’activitats (exposicions, xerrades, teatre, concurs 
de dibuix, fira de la solidaritat, festa de la solidaritat i del comerç just, ...) 
La finalitat de la Primavera Solidària és fer difusió de les activitats i projectes de les entitats locals i 
sensibilitzar a la ciutadania envers els principis i valors de la solidaritat, el comerç just, la pau i els 
drets humans.  
Enguany de nou, amb especial atenció a la crisi humanitària dels refugiats que malauradament estem 
vivint. Les causes, la situació i què podem fer des de la cooperació.  
 



 
 
Del 2 al 13 de maig  
Exposició 
Els Murs de la Vergonya – de Grup Eirene 
Lloc: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues (vestíbul) 
Visites guiades amb escolars de la ciutat prèviament concertades 
 
Del 22 al 8 de juny 
Exposició 
A pie de Valla - del fotoperiodista Jose Antonio Semper i amb la col·laboració de la Fundació Josep 
Comaposada-Sindicalistes Solidaris i Amic 
Lloc: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues (sala exposicions) 
Selecció de 54 fotografies de persones que arrisquen la seva vida per intentar saltar la tanca ubicada 
al nostre país, a la cerca d’una vida millor.  
 
Inauguració i Xerrada: dijous 24/05 a les 18h.  
Lloc: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
 
 
Es farà una presentació de la problemàtica de les persones que intenten passar la tanca, amb un 
marc general de drets humans, coneixen les situacions concretes i en especial del conflicte que tenim 
tan a prop a la Frontera Sud.  
 
 
 
 
TEATRE “MALEÏDES GUERRES” (i aquell qui les va fer) 
 
Diumenge, 6 de maig a les 18h.  
Lloc: l’Avenç  
Obra de teatre  
 
Denuncien les guerres en totes les seves formes i aspectes, i ho fan amb la música, la veu i les 
paraules (seves i de testimonis, d’escriptors contemporanis, de poetes, de músics, ...) 
Volen compartir-les, per recordar-nos que lluitar ens fa estar vius i ser més lliures.  
Carles Beltran – música 
Lali Barenys – paraules 
Namina – cant  
 
 
 
18a FESTA DE LA SOLIDARITAT i 15a FESTA DEL COMERÇ JUST 
 
Diumenge, 13 de maig d’11h a 20h 
Lloc: Rambla del Carme 
 

- 11.30 h Drums 11.30h (tabalada) 
- 12 h      Lectura del Manifest de Comerç Just  
- 12.15    Lliurament de premis Concurs de dibuix comerç just i solidaritat 
- Dinar conjunt de les entitats del consell de cooperació  
- Xerrada Fiare, 16.30h. – Finances ètiques 

 
 
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 
 
CONCURS DE DIBUIX DE COMERÇ JUST I COOPERACIÓ  
(Per a les escoles de primària) 



Aquest any arribem a la 11a edició del Concurs de Dibuix de Comerç Just que es realitza a les 
escoles de la ciutat.  
La temàtica utilitzada ha estat el comerç just i cada any es treballa sobre un principi del comerç just. 
Enguany, recuperem el tema de l’Equitat Home-Dona. 
Durant la Festa de la Solidaritat, s’exposen els dibuixos guanyadors així com la resta dels participants 
en carpetes per escoles per a que es puguin veure.  
 
El Jurat es reunirà el dijous 10 de maig a les 16.30h a l’Espai Baronda i està format per: 
Fundació Juan Ciudad (Carolina), Creu Roja, Kinda Marrawi, Sònia Sardà i Mariber Peláez. 
Actuarà de secretària com sempre, Tere Gómez.  
 
 
Dinar conjunt –  
 
Al final del Consell es parla entre les entitats que es pot encarregar alguna cosa per menjar 
a la Rostisseria de la Rambla. Preveure també el tema logístic de plats, gots, ... confirmar 
els que ens quedem. S’enviarà un correu per tal de coordinar el tema.  
 
 
 
4.- Informació visita delegació Marroc projecte Sindicalistes Solidaris 
 
La regidora explica el viatge de la delegació d’Ajuntaments i institucions (per part de 
l’Ajuntament d’Esplugues ha assistit la tècnica de cooperació i ella mateixa) que han estat 
convidats en el marc del projecte de Sindicalistes Solidaris. Fa repàs del programa, de les 
sessions de treball i de la participació en el Seminari organitzat. Es projecten imatges de la 
visita i dels diferents actes als que vam assistir.  
Altres municipis participants: El Prat, Gavà, Sant Boi, Terrassa, Sabadell, Sant Boi, 
Viladencans i el Consell comarcal del Vallès Oriental. També van assistir 2 representants del 
Consell de Cooperació de Sant Boi, que realitzaran avaluació del projecte. Tots els municipis 
col·laboradors del projecte “Programa de formació Treball Digne per a tots i totes, Marroc 
2016-2019”.  
 
Es comenten les xifres de participació i el representant de Sindicalistes Solidaris amplia la 
informació amb resposta a totes les preguntes que sorgeixen de membres del Consell.  
 
Es detallen algunes dades:  
 
Total cursos: 1a fase – 28             2a fase – 48 Previsió 3a fase: 50 
Total de cursos: 126 
Nombre de seminaris (fase 1 i 2): 4 amb la participació de 550 persones 
Nombre d’accions al carrer:   60 
Nombre alumnes fase 1:   770       % dones: 24  
Nombre alumnes fase 2:   960                             % dones: 48 
Previsió alumnes fase 3:   1.100 
Total beneficiaris:    2280 
 
 
Cal afegir també tots aquells treballadors i treballadores, beneficiaris indirectes, que han 
rebut informació i assessorament a peu de carrer en les accions que s’han realitzat a 
polígons i empreses.  
 
Per part dels assistents es valora molt positiu el projecte i la tasca realitzada per 
Sindicalistes Solidaris al Marroc, malgrat les dificultats que tenen i com han aconseguit 
augmentar significativament la participació de les dones.  



 
 
 
 
5.- Diversos 
 
5.1.- Moció suport Pro Activa Open Arms 
 
La regidora recorda que en el darrer consell es va acordar proposar l’adhesió al text de 
suport a la ong Pro Activa Open Arms, per exigir la retirada dels càrrecs contra els i les 
treballadores de l’entitat.  
 
Es va aprovar la proposta de moció en el Ple del 18/04/2018 
 
 
5.2.- Islamic Relief 
 
La representant d’Islamic Relief, ciutadana d’Esplugues i col·laboradora ja en diferents 
activitats de sensibilització a la ciutat, explica la tasca que realitza l’entitat. 
 
Es projecta un vídeo resum del darrer viatge de seguiment al Líban, on ella mateixa ha 
participat.   
 
https://www.islamic-relief.es/todos-volvimos-con-un-deseo-transmitir-lo-que-
habiamos-visto/ 
 
S’obre un interessant debat sobre la seva experiència en diferents camps de refugiats i la 
greu situació que es viu a Síria encara, després de 7 anys de guerra.  
 
Es pot trobar més informació i vídeos molt interessant en el següent enllaç:  
 
https://www.islamic-relief.es/islamic-relief-en-siria/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proper Consell de Cooperació: 28 de juny a les 18h. a l’Espai Baronda 
 
 
 
 
 
 
 
Mariber Peláez           Tere Gómez 
Presidenta        Secretària 

https://www.islamic-relief.es/todos-volvimos-con-un-deseo-transmitir-lo-que-habiamos-visto/
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