
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                                             02/2017 
 
DATA: 6 d’abril de 2017                    INICI: 18:30                             FI: 19:25h 

 
Entitats representades                                  
 
Agermanament solidari  
Amizade, Junts per Moçambic 
Associació DIAS  
Escola Isidre Martí  
Fundación Juan Ciudad 
Fundació Pau i Solidaritat 
Fundació Santa Magdalena 
Fundació Vicente Ferrer 
Grup Ayllu  
Grup Municipal ICV 
Grup Municipal CE 
Institut Joaquim Blume 
Fundació J. Comaposada- Sindicalistes Solidaris 
 
 

Entitats excusades 
 
Creu Roja 
  
 
 
 
 
 

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 16-02-2017 
2.- Informació visita delegació Marroc i projecte cooperació directa  
3.- Valoració Fira de la Solidaritat i el Suport Mutu 
4.- Programació Primavera Solidària 2017 
5.- Diversos.  
  
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 16-02-2017 
 
S’aprova sense cap esmena.  
 
2.- Informació visita delegació Marroc i projecte cooperació directa 
 
La regidora explica la visita recent a Esplugues d’una delegació de l’electes del Marroc, concretament 
alcaldes, diputats i funcionaris i membres d’Imadel (Institut Marroquí de Desenvolupament Local), la 
nostra contrapart allà.  
 
Durant la setmana del 13 al 19 de març han estat pels 5 municipis que formem la Xarxa Baix 
Llobregat (Esplugues, Gavà, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts i Viladecans). A més de visites 
institucionals, també hem organitzat sessions de treball, d’intercanvi d’experiències i de formació 
tècnica en temàtiques que ells havien sol·licitat.  
 
A Esplugues es va fer una sessió sobre Planificació Estratègica, a càrrec del Director del Servei, Enric 
Giner, explicant-los el nostre model i les qüestions generals de projecció de la Ciutat, la importància 
de l’avaluació i com Esplugues vol esdevenir un model de ciutat inclusiva, sostenible i intel·ligent, 



incorporant també els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), lògicament i els objectius 
temàtics Europeus.  
 
Així mateix, altres municipis, van tractar altres temes: “Dona i construcció de democràcia al Marroc”, 
Plans d’Actuació Municipal i projectes participatius de ciutat, trobades amb diferents col·lectius de 
dones magrebines, i vam cloure la visita, el dissabte 19 de març, amb el Fòrum Llobregat, una 
jornada a Sant Vicenç dels Horts amb la participació dels 5 municipis integrants de la Xarxa Baix 
Llobregat i els col·lectius de les ciutats, amb una participació de 200 persones i amb els ponents:  
 

- Manel Vila, director General de Cooperació Internacional de la Generalitat de Catalunya, amb 
la ponència “Catalunya i Marroc: Les línies mestres de la política de Cooperació Internacional.  
 

- Fàtima Taleb. Regidora de l’Ajuntament de Badalona i Zakia Mrini, presidenta d’Imadel i 
Diputada al Parlament Nacional del Marroc i presidenta de la Comissió Parlamentària de 
Desenvolupament del Món Local al Marroc, en la taula rodona “Dona i Islam: el Marroc i 
Catalunya. El paper de la dona en l’enfortiment de la democràcia a través del compromís 
polític. Una mirada de gènere al voltant d’una vida laica al Marroc i la pràctica en llibertat de 
les tradicions i la religió a Catalunya, moderada per Rosa Bada, responsable d’estratègia de 
la Fundació Bayt Al Thaqafa de Sant Vicenç dels Horts.  

 
La iniciativa d’aquest Fòrum Llobregat, es que esdevingui un espai de trobada dins el territori ric i 
divers en la seva composició social, que pretén ser motor  i escenari de diàleg, reflexió i debat, al 
voltant dels Drets Humans, la Cooperació Internacional, la Pau, el Refugi i la Solidaritat.  
 
 
3.- Valoració Fira de la Solidaritat i el Suport Mutu 
 
Per part del representant del Grup Ayllu comenta que la Fira va anar molt bé, molta participació de 
públic en general al llarg de tot el dia, 101 persones al dinar solidari i moltes entitats.  
Comenta que tot el tema de logística facilitat per l’Ajuntament va anar molt bé, des de les carpes, 
sense incidències amb els locals de la zona, el material, les instal·lacions elèctriques i destaca 
especialment els tècnics de so, la seva professionalitat i col·laboració en tot moment, oferint la 
màxima qualitat a les diferents activitats.  
 
Per part de l’Ajuntament es valora molt positivament, tenint en compte que fins el mateix divendres a 
mig matí, vam haver d’estar pendents de la climatologia, que finalment va acompanyar i es va poder 
celebrar la Fira.  
 
4.- Programació Primavera Solidària 2017 
 
La regidora comenta totes les activitats previstes de la Primavera Solidària, tot recordant que la Festa 
de la Solidaritat serà el dissabte 6 de maig de 10h a 14h. a la zona de vianants del carrer Àngel 
Guimerà, davant del Casal de Cultura Robert Brillas, i de la que caldrà confirmar participació amb un 
correu electrònic a la Tere.  
 

Del 2 al 15 de maig 
Exposició 
Transformant el món: els Objectius de Desenvolupament sostenible de les Nacions Unides 
Proposta lloc: Biblioteca Pare Miquel  
 
Del 2 al 15 de maig  
Exposició 
Les raons de la cooperació, de l’Ajuntament de Molins de Rei i la col·laboració del FCCD.  
Proposta de lloc: CEM Les Moreres 
 
 
Del 2 al 15 de maig  
Exposició 
La fam al món de Mans Unides 
Lloc: CEM Les Moreres 
 
Del 2 al 15 de maig  
Exposició 
Malbaratament Alimentari de Mans Unides 
Proposta de lloc: Vestíbul de l’edifici Molí  



 
Del 2 al 15 de maig  
Exposició 
Exposició sobre les persones refugiades. 
Los Muros de Europa de Fotomovimiento.org 
Lloc: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
Selecció de 53 fotografies que van des de la primera entrada de les persones refugiades i migrades per l’estació 
de tren de Budapest, al setembre de 2015, fins el tancament de la frontera macedònia i els atacs amb gasos 
lacrimògens i bales de goma de la policia el 13 d’abril de 2016. 
 
Inauguració i Xerrada: dilluns 2/05 18.30h.  
Lloc: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
 
Es farà una presentació de la problemàtica dels refugiats amb un marc general de drets humans, amb conflictes 
concrets com el que tenim tan a prop a la Frontera Sud i els diferents conflictes del món (es projectaran 
càpsules).  
 
 
TEATRE “MURS”  
 
Diumenge, 14 de maig a les 18h.  
 
Lloc: l’Avenç  
 
Obra de teatre interactiva.  
Al món sovint aixequem murs que fan que la comunicació entre els humans sigui cada cop més difícil. Moltes 
vegades per evitar arribar a acords s’aixequen murs que esdevenen infranquejables. Parlem de diferents tipus de 
murs: personals, interpersonals, comunitaris, ideològics, econòmics, ... 
 
 
FESTA DE LA SOLIDARITAT  
 
Dissabte, 6 de maig de 10h a 14h 
 
Lloc: Àngel Guimerà (zona de vianants davant Casal de Cultura Robert Brillas) 
 
11h. Taller de Cafè de Comerç Just d’Intermón-Oxfam  
 
13h. Actuació de Mabel Flores Project 
 

 
 
 
Dijous, 18 de maig a les 18.30h.  
 
Xerrada “Coneixem les energies netes i renovables” a càrrec  de Ingo Vosseler de l’entitat XXXXXXXXX.  
 
Lloc: a determinar 
 
 
CONCURS DE DIBUIX DE COMERÇ JUST I COOPERACIÓ  
(Per a les escoles de primària) 
Aquest any arribem a la 10a 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 treballava sobre un principi del comerç just.  
Donat que ja hem fet diverses edicions i que els temes s’han repetit al llarg dels anys, i malauradament encara estem patint 
una crisi humanitària sense precedents, es proposa al Consell Municipal de Cooperació, que el fil conductor i el tema 
protagonista aquest any torni a ser els Refugiats.  
Així mateix, s’incorpora una nova modalitat on podran participar per grups, fent un MUR (amb caixes de cartró) on hi haurà 
missatges als nens i nenes que encara estan als camps de refugiats.  
Les escoles que vulguin participar en aquesta nova modalitat, hauran de comunicar-ho abans del 31/03 per tal de garantir el 
subministrament del material.  
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.  



 
5.- Diversos. 
 
5.1.- Proposta d’emergències.  
 
La regidora explica que ens ha arribat una petició del FCCD en resposta als efectes de les 
inundacions i les esllavissades al Perú i a Colòmbia: fase de reconstrucció.  
 
La representant de la Fundación Juan Ciudad, comenta que ells també han obert una emergència al 
Perú (concretament a Piura, projecte que ja va ser finançat fa uns anys per l’Ajuntament 
d’Esplugues). Distribueix  fotografies i passarà informació més concreta i farà la petició.  
 
La regidora comenta que habitualment, les emergències es canalitzen a través del FCCD i la Creu 
Roja (de fet va ser el que recull el Pla Director de Cooperació), però que es valorarà un cop rebuda la 
documentació.  
 
Proposa però fer-ne una aportació concreta al FCCD de 2.500€. Per part dels assistents s’accepta la 
proposta.  
 
 
5.2.- Sopar de la Fam d’Agermanament Solidari 
 
La representant comenta que l’assistència va ser baixa donat el dia de pluja que feia (divendres 
24/03/2017) i el ponent no va estar a l’alçada, va fer una presentació poc pedagògica i no va anar 
com esperaven.  
 
5.3.- Activitats de sensibilització del Consell de Cooperació sobre Refugiats.  
 
Xerrada i Exposició de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) “COMPROMESOS AMB 
LES PERSONES REFUGIADES: el nostre rol en la defensa del dret d’asil”  
 
Del 20 al 26 de febrer al CEM Les Moreres 
Exposició: Diaris Il·lustrats de Persones Refugiades 
Aquesta exposició proposava una mostra il·lustrativa i didàctica dels processos de vida de la població 
refugiada, específicament d’aquells que han participat en els tallers d’art-teràpia a la Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat. A partir d’aquests tallers, quinze participants d’onze nacionalitats 
diferents han transformat els materials artístics en imatge i representació actual. 
 
A banda de la intervenció de CCAR, va participar una noia marroquina explicant en 1a persona la 
seva experiència.  
 
Assistència baixa per part dels membres del Consell i l’espai, no va ser gaire adient. Es recorda la 
importància d’assistir a les activitats pròpies del Consell.  
 
Xerrada “Dones Refugiades” 
DIMECRES 22 DE MARÇ DE 2017 - 19h. a La Masoveria 
 
Organitzada conjuntament amb el departament d’Igualtat, dins la programació del “Mes de les Dones”  
 
a càrrec de Maria Banal voluntària a CCAR (Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat) donant classe de 
llengües catalana i castellana als refugiats i Kinda Marrawi, voluntària en la ONG Islamic Relief,  
també col·labora com a traductora puntual amb Stop Mare Mortum. Amb una experiència de 3 mesos 
a Grècia en els camps de refugiats Siris. 
 
Assistència bona i valoració molt positiva per part dels assistents, presents alguns membres del 
Consell i tots els comentaris que han arribat al departament de cooperació i a través de la companya 
d’Igualtat han estat molt satisfactoris, valorant molt bé, la qualitat i les presentacions de les dues 
ponents proposades, ciutadanes d’Esplugues.  
 
 
 
 
 



Sense més temes per tractar, es dóna per finalitzat el Consell.  
 
 
 
Proper Consell de Cooperació: dijous, 4 de maig de 2017, al Saló de Plens de l’Ajuntament.  
 
 
 
 
 
 
Mariber Peláez           Tere Gómez  
Presidenta        Secretària   


