
 
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                             02/2019         
 
DATA: 2 de maig de 2019                       INICI:   18:15                                                 FI: 19:45 

 
Entitats representades 
 
Agermanament Solidari 
Associació DIAS  
Amizade, Junts per Moçambic 
Creu Roja 
Fundació Juan Ciudad 
Fundació Santa Magdalena 
Fundacio Vicente Ferrer 
Grup Ayllu 
Parròquia Santa Magdalena 
Sindicalistes Solidaris  
Grup Municipal CE 
C’s 
EnComúPodem  
 
 

Entitats excusades 
 
Escola Isidre Martí 
Institut Joaquim Blume 
Fundació Pau i Solidaritat 
Islàmic Relief  
 

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 31-01-2019 
2.- Informació i Presentació dels projectes 2019 per part de les entitats  * 
3.- Valoració Fira de la Solidaritat i el Suport Mutu 
4.- Programació Primavera Solidària 2019 
5.- Proposta d’aportació a l’emergència a Moçambic del FCCD i de la Creu Roja 
6.- Diversos  
 
 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 31-01-2018 
 
S’aprova sense esmenes.  



 
2.- Informació i Presentació dels projectes 2019 per part de les entitats  * 
 
La regidora comenta que enguany s’han presentat 6 projectes a la convocatòria. Donat que 
disposarem d’un sobrant a projectes locals, s’està mirant la opció de fer algun conveni amb 
entitats habituals que per algun motiu han quedat fora i/o destinar-ho a augmentar 
l’aportació al FCCD i destinar-ho a projectes de les entitats locals que s’hi presentin.  
 
 
ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA 
 
ANYS PRESENTAT: 2019 
PROJECTE: Accions comunitàries que promouen la salut pública i la millora de la gestió 
medioambiental en els mercats de Mavalane, Benfica y 1º de Junio, Maputo. 
LOCALITZACIÓ: Moçambic 
DESCRIPCIÓ: Millora de les infrastructures dels mercats per prevenir malalties relacionada 
amb la salut pública. Millorar la gestió de residus i neteja dels mercats. Millora dels 
coneixements sobre malalties endèmiques (malària, còlera i altres relacionades amb 
l’aigua), manipulació d’aliments, alimentació i hàbits saludables. Reduir els casos de malària 
i descomposició en els barris de Ferroviario, George Dimitrov i Mavalane.  
CONTRAPART: Cruz Vermelha De Moçambique (CVM) 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  408.710€ 
EXECUCIÓ: 30/12/2018 fins el 29/12/2019 
 
 
 
FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA-SINDICALISTES SOLIDARIS 
 
ANYS PRESENTAT: 2018 
PROJECTE: Dona, Igualtat i Treball Digne al Marroc (2019-2022) Fase I 
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:  98.384€ 
EXECUCIÓ: 01/05/2019 al 30/04/2020 

  
 
ASSOCIACIÓ DIAS 
 
ANYS PRESENTAT:  2017/2018/2019 
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: 01/07/2019 al 31/12/2019 
 
FUNDACIÓN JUAN CIUDAD O.N.G.D. CATALUNYA 
 
ANYS PRESENTAT: 2019  
PROJECTE: Millora de l’atenció de les persones del Subcounty de Tigania mitjançant la 
millora de les capacitats del SJOG de Tigania 
LOCALITZACIÓ: Tigania - Kenya 
DESCRIPCIÓ: Millorar les capacitats dels centres de salut i professionals sanitaris de Meru 
County, Kenya i les capacitats del St. John of God Hospital de Tigania, Kenya, a través de la 
renovació i ampliació de l’equipament que permeti una atenció eficient, càlida i de qualitat 
als pacients de Tigania East Subcounty i els seus voltants. 
CONTRAPART: St. John of God Hospital de Tigania, Kenya  
COST TOTAL DEL PROJECTE:  11.273€ 
EXECUCIÓ: 28/02/2019 al 28/02/2020 
 
 
 
 
3.- Valoració Fira de la Solidaritat i el Suport Mutu 
 
La representant del Grup Ayllu, comenta que l’edició d’enguany va anar molt bé. La nova 
distribució de les carpes, disposant-les de forma més oberta i visible va facilitar l’afluència de 
més públic. La meteorologia també va acompanyar aquest any fent un dia molt agradable 
per passejar i compartir activitats. Totes les necessitats logístiques ben cobertes des de 
l’inici de la jornada.  
 
Totes les activitats que es van realitzar van estar molt ben acollides i destaquen la xerrada  
dels manters i les noves sortides laborals que van explicar.  
 
Dóna les gràcies per tot, alhora que demana més implicació de les entitats del Consell.  
 
 
 
4.- Programació Primavera Solidària 2019 
 
La regidora comenta la programació definitiva de la Primavera.  
 
PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES – del 6 al 31 de maig de 2019. 
 
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, concurs de dibuix,  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 
Treball digne? – de Sindicalistes Solidaris, amb la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona 
Lloc: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues (sala exposicions) 
 



 
Del 6 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 16 al 30 de maig 
Exposició 
Refugiats, per què? de FundiPau 
L’exposició vol ampliar la mirada més enllà de la reacció solidària davant la crisi de refugiats 
dels darrers anys i contribuir a promoure canvis globals i estructurals que facin possible 
posar fi a les causes que cada dia obliguen milers de persones a fugir de casa seva. Perquè 
ningú no vol ser refugiat.  
Lloc: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues (sala exposicions) 
 
Dijous, 16 de maig a les 18.30h  
 
 
Xerrada: La Síndrome d’Ulisses, a càrrec del Dr. Joseba Achotegi Loizate, Psiquiatre i 
Professor Titular de la UB. 
 
Lloc: Sociosanitari d'Esplugues de Sant Joan de Déu. Via Augusta 66-70. 
 
 
 
Del 20 al 27 de maig 
 
Exposició 
"Cuir i Calçat a Bangla Desh: el cost real de la seva producció" de SETEM Catalunya.  
 
Lloc: CEM Les Moreres 
 
 
Dijous, 23 de maig a les 18.00h  
 
 
Xerrada: Migrants, la seva marxa per BCN, a càrrec de Julia Moreno, membre de Creu 
Roja 
 
Lloc: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues (sala exposicions) 
 
 
 
19a FESTA DE LA SOLIDARITAT i 16a FESTA DEL COMERÇ JUST 
 
Dissabte, 18 de maig d’11h a 14h 
 
Lloc: Plaça Santa Magdalena 
 

- 11.30 h Drums 11.30h (tabalada) 
- 12 h      Lectura del Manifest de Comerç Just  
- 12.30h  Lliurament de premis Concurs de dibuix comerç just i solidaritat 

 



 
 
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 
CONCURS DE DIBUIX DE COMERÇ JUST I COOPERACIÓ  
(Per a les escoles de primària) 
Aquest any arribem a la 12a 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.  
 
Reunió Jurat: dimecres 15/05 a les 16h 
Membres: Creu Roja, Islamic Relief, Fundació Santa Magdalena, regidora de 
cooperació.  
 
 
 
5.- Proposta d’aportació a l’emergència a Moçambic del FCCD i de la Creu Roja 
 
La regidora comenta que hem rebut una petició d’aportació a emergències del FCCD i una 
altra de la Creu Roja per a l’assistència i resposta a la Crisi Humanitària arran de les 
inundacions causades pel cicló Idai a Moçambic.  
 
La representant d’Amizade, Junts per Moçambic, comenta que afortunadament la 
Residència de Beira no s’ha vist molt afectada, tant sols una part del sostre i que els socis 
de l’entitat han donat resposta a aquesta despesa, però que estan en converses amb el 
FCCD per presentar un projecte per col·laborar amb les famílies afectades del voltant de la 
Residència.  
 
L’assistència humanitària de la Creu Roja consisteix en atendre a 7.500 persones afectades, 
cobrint el seu allotjament i amb resposta immediata amb potabilitzadores d’aigua, 
sanejament i higiene de l’aigua per combatre la Malària i la còlera. Hi ha ja 347 voluntaris de 
Creu Roja Moçambic.  
 
Es comenta que l’aportació al FCCD podria esperar a aquesta resolució en relació al 
projecte d’Amizade i es proposa una aportació a l’emergència de la Creu Roja de 3.000€.  
 
Per part dels assistents, s’accepta la proposta.  
 
 
 
6.- Diversos   
 
6.1. Representants de la Fundació Juan Ciudad 
 
El representant actual de la FJC presenta a dues noves companyes que aniran assistint al 
Consell i a les activitats de sensibilització. La Marga Morós i la Laura Fernández, que son 
treballadores del Socio Sanitari d’Esplugues.  
 
 
 
 
 



 
6.2.-  Revista SUD 
 
El representant de Sindicalistes Solidaris distribueix entre els assistents l’exemplar de la 
Revista SUD que editen cada any. Comenta que entre les col·laboradores d’aquest número, 
hi ha un article de la Tècnica de Cooperació d’Esplugues, sobre l’exposició de fotografia que 
vam editar conjuntament “A pie de Valla. Frontera Sur” que vam tenir a Esplugues a 
l’octubre passat i que encara està itinerant per diferents municipis de la província.  
 
 
6.3- Portes obertes de Creu Roja 
 
El representant de la Creu Roja comenta que el proper 8 de maig, realitzaran la Jornada de 
Portes Obertes de l’entitat i que té per objectiu explicar que fan com entitat a nivell local. 
Convida als assistents a participar i a fer-ne difusió.  
 
 
6.4.- Comiat de la regidora de cooperació 
 
 
La regidora comenta que ja no va a les llistes per a les properes eleccions i que per tant 
s’acomiada del consell després de 12 anys. Moment de canvis. Dóna les gràcies als 
assistents.  
 
 
 
 
 
Sense més temes a tractar, es dóna per finalitzat el Consell.  
 
 
Proper Consell de Cooperació: sense determinar data a l’espera de la constitució del nou 
Ajuntament.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariber Peláez           Tere Gómez 
Presidenta        Secretària 


