
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                                          06/2012 
 
DATA: 29 de novembre de 2012                    INICI: 18:35h                         FI: 19:05h 

 
Entitats representades                            
 
Agermanament solidari                              
Fundació Santa Magdalena 
Fundació Vicente Ferrer 
Grup Ayllu  
Institut Severo Ochoa 
Escola Isidre Martí                                     
Institut Joanot Martorell 
Institut Joaquim Blume 
Fundació Josep Comaposada-
Sindicalistes Solidaris 
Fundación Juan Ciudad  
Grup Municipal CiU 
 

Entitats excusades 
 
EUiA 
ERC 
Escola Utmar 
Fundació Pau i Solidaritat 
 
 

Presideix la Sra Mariber Peláez, regidora de Cooperació i 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  4-10-2012 
2.- Proposta distribució emergències 2012.  
3.- Activitats de solidaritat i cooperació al PAEC, curs 2012-2013 
4.- Calendari curs formació entitats consell 
5.- Calendari consells cooperació 2013.  
6.- Diversos.  
 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 4/10/2012 
 
S’aprova sense cap esmena.  
 
2.- Proposta distribució emergències 2012. 
 
La regidora comenta que disposàvem de 3000€ a emergències i que hem rebut una petició 
d’ajut a la Campanya d’emergència en resposta als efectes de l’Huracà Sandy des del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament. Així mateix, explica que hem abonat també al 
FCCD, la quota de socis de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble  
 



 
 
Sahrauí, per import de 287€, i que han sortit d’aquesta reserva. Per tant proposa, realitzar 
una aportació de 2.713€ a la Campanya d’Emegència per l’Huracà Sandy.  
 
Per part dels assistents s’accepta la proposta.  
 
3.- Activitats de solidaritat i cooperació al PAEC, curs 2012-2013 
 
La regidora comenta les dades relatives a les peticions d’enguany:  
 
13 Centres Educatius han fet peticions, per a un total de 2118 alumnes, en 82 tallers 
diferents. Valora positivament l’acollida que han tingut les activitats de solidaritat i 
cooperació en les escoles i es posa de manifest amb l’augment dels alumnes als que arriba, 
ja que fa 4 anys quan es va començar, no arribava a 600.  
  
4.- Calendari curs formació entitats consell 
 
La regidora informa del calendari, els horaris i els títols de les 6 sessions del curs de 
formació per a entitats,  de promoció de la reflexió als municipis sobre les polítiques de 
cooperació al món local.  
 
Dimarts alterns, de 18h. a 20h.  
 
15/01/13 - La nostra contribució a la cooperació internacional en el marc d'una acció   
      transformadora  
29/01/13 - Valor afegit de les ONGD en el marc de la cooperació descentralitzada 
12/02/13 - L'educació pel desenvolupament al municipi 
26/02/13 -  El treball en incidència política i les xarxes de solidaritat 
12/03/13 - Com comunicar la feina de solidaritat i cooperació internacional  
26/03/13 - Aplicant la perspectiva de gènere en el treball de les ONGD 
 
Es recorda que aquestes sessions es fan conjuntament amb les entitats de Sant Joan Despí 
i que es repartiran entre els dos municipis. Les que toquin a Esplugues es faran al Casal de 
Cultura. Així mateix, es comenta la possibilitat de fer-ne difusió i que es puguin incorporar 
entitats d’altres àmbits i fins i tot obrir-la a la ciutadania.  
 
5.- Calendari curs formació entitats consell 
 
La regidora informa de la proposta de calendari de Consells de Cooperació per el 2013. 
 
31/01, 7/03, 18/04, 27/06, 17/10 i 28/11. 
 
Com és habitual, les sessions es faran a les 18.30h. al Saló de Plens de l’Ajuntament.  
 
6.- Diversos.  
 
6.1.- Exposició “Comprometidos con Anantapur” 
  
La representant de la Fundación Vicente Ferrer comenta que del 10 al 31/01/2013 a la 
Biblioteca Pare Miquel (Sala d’Exposicions) hi haurà l’exposició de la Fundació, a través de 
la què es pot veure el treball que realitza l’ong compromesa en el procés de transformació 
d’una de les zones més pobres i necessitades de la India, Anantapur.  
 



Comenta també que ja han iniciat al campanya de nadal que enguany es centra en el treball 
amb dones i sota el lema “de mujer a mujer: Societat Cooperactiva”. Fa cinc cèntims del 
projecte que consisteix en uns crèdits a dones per endegar petits negocis. Convida als 
assistents a veure-ho al web: www.fundacionvicenteferrer.org/es/ 
 
Així mateix, aporta la Memòria de la Fundació 2011/2012.  
 
6.2.- Conveni entre l’Hospital de Sant Joan de Déu i la Fundació Vicente Ferrer.  
 
La representant de la Fundación Juan Ciudad fa cinc cèntims del conveni de col·laboració  
entre l’Hospital i la Fundación Vicente Ferrer per l’enviament de professionals mèdics als 
hospitals que la Fundació té a la Índia. L’objectiu és regular la cooperació entre ambdues 
entitats en l’àmbit de la salut materno-infantil. Aquesta contribució es materialitzarà en 
l’assessorament per part de l’Hospital a la Fundació en temes de salut materno-infantil, 
revisió de protocols assistencials i consultes concretes. 
 
Es comenta també el videoclip que han fet nens, nenes, professionals i voluntaris de 
l’Hospital amb el cantant Macaco per animar a la població a fer donacions per a la recerca 
del càncer infantil. Convida també a veure-ho al web:  
 
http://www.hsjdbcn.org/portal/ca/web/2149152853/ctnt/dD98/_/_/zl71ke/Nens-professionals-
i-voluntaris-de-l-Hospital-fan-un-videoclip-amb-el-cantant-Mac.html 
 
6.3.- Propostes per a la programació de sensibilització 2013. 
 
La regidora recorda i anima als assistents a fer propostes d’activitats per a la programació 
de sensibilització per el període abril/maig, amb inici la Fira de Santa Llúcia (6/4) i final la 
Festa de la Solidaritat (maig).  
 
6.4.- Escrit del Grup Ayllu 
 
El representant del Grup Ayllu distribueix als assistents escrit d’invitació a la XVII Fira de la 
Solidaritat i el suport mutu, on expliquen els motius i arguments que els fan replantejar els 
conceptes de solidaritat i cooperació sobre els que treballen des de l’any 1985. 
Acompanyen també fitxa per complimentar per part de les entitats que estiguin interessades 
en participar en l’edició de l’any vinent què serà el dissabte 6/04/13) 
 
6.5.- Sopar de la Fam 
 
La representant d’Agermanament Solidari avança que el sopar de la fam serà el 15/03/13. 
 
 
 
 
Proper Consell: 31 de gener de 2013 a les 18:30h al Saló de Plens de l’Ajuntament. 
 
 
 
 
 
 
 
Mariber Peláez                                                        Tere Gómez 
Presidenta                                                               Secretària 
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