
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                                          06/2013 
 
DATA: 28 de novembre de 2013                    INICI: 18:32h                         FI: 19:20h 

 
Entitats representades                                  
 
Agermanament solidari    
Amizade – Junts amb Moçambic 
Creu Roja 
DIAS 
Escola Isidre Martí  
Fundació Pau i Solidaritat 
Fundación Juan Ciudad 
Fundació Santa Magdalena 
Fundación Vicente Ferrer  
Grup Ayllu 
Grup Municipal ICV 
 
 

Entitats excusades 
 
ERC 
Escola Utmar 
EUiA 
Fundació J.Comaposada-
Sindicalistes Solidaris 
Institut Severo Ochoa 
Institut Joanot Martorell 
Institut Joaquim Blume 
Grup Municipal PP 
 
 
 
 

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  17-10-2013 
2.- Informació projecte Cooperació directa al Marroc  
3.- Programació Primavera Solidària 2014 
4.- Emergència a Filipines 
5.- Diversos.  
 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
Abans d’entrar a l’ordre del dia, es presenta Ignasi Peguero, representant de la Fundación 
Vicente Ferrer,  qui comenta que hi ha hagut canvis a l’ong i que vindrà, habitualment, al 
consell, en Ferran Aguiló.  
 
Així mateix, per part de la Fundación Juan Ciudad, es presenta a Lucía Guzmán qui combinarà 
l’assistència al consell amb la Carolina Garcia. 
 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 17-10-2013 
 
S’aprova sense cap esmena.  
 
 
2.- Informació projecte Cooperació directa al Marroc  



 
La secretària del Consell explica la situació del projecte de cooperació directa que tenim amb la 
Xarxa Baix Llobregat i la Xarxa municipis Marràqueix i l’Institut Marroquí de Desenvolupament 
Local (IMADEL) i la col·laboració de la Diputació de Barcelona i que consisteix en el suport en 
la definició de politiques locals de proximitat i participació ciutadana, concretant-se, en aquesta 
2a fase en la posada en marxa de 2 equipaments socioculturals més. Es detallen a continuació 
les novetats del mateix:  
 

- Incorporació d’un nou soci al Nord, Ajuntament de Gavà 
- Incorporació de 3 municipis del Sud, Sid Zouine, Ait Ourir i Ait Faska.  
- Atorgament de subvenció de la Diputació per a 2013-2014: 30.000€ 
- Aportació de cada municipi del Nord: 6.000€ mitjançant conveni de col·laboració entre 

els 5 municipis del Baix Llobregat i IMADEL.  
- Visita delegació d’Alcaldes del Marroc del 9 al 14 de desembre  

 
Es detalla a continuació la informació de la que disposem actualment, es passarà informació 
definitiva la setmana vinent a tots els membres del consell i se’ls convida especialment a 
assistir i participar, en les activitats obertes, dels actes del dia 9 i del dia 11.  
 
Programa general visita al Baix Llobregat:  
 
9/12 Matí   Arribada i allotjament 
9/12 d’11 a 22h.  Viladecans (inclou acte recepció oficial de tots els alcaldes del   
   Baix Llobregat) 
10/12   de 9 a 16h.  Sant Vicenç dels Horts 
11/12   de 10 a 15h.  Sant Joan Despí 
11/12   de 16 a 21h.  Esplugues 
12/12   Matí   Diputació de Barcelona (inclou sessió treball tècnica entre   
   tècnics d’Imadel i els de la Xarxa Baix Llobregat + Diputació) 
12/12   de 16 a 21h.   Gavà 
13/12  de 9h. a 12h.   Viladecans 
14/12   Matí   Lliure i viatge de tornada 
 
 
3.- Programació Primavera Solidària 2014 
 
La regidora recorda les dates i demana aportacions per a fer la programació que anirà des del 
5/04, amb la 18a Fira de la Solidaritat i del Suport Mutu (Fira Sta. Llúcia) fins l’11/05 que 
acabarem amb la 14a Festa de la Solidaritat i 11a Festa del Comerç Just.  
 
Es comenten les Bases del 7è Concurs de Dibuix de Comerç Just i aprofitant que hi ha 
assistents de les escoles, es concreten dates de recepció de les obres,  els principis del comerç 
just. La representant de l’Escola Isidre Martí, comenta que enguany es commemora l’any de 
l’agricultura familiar i la representant d’ICV comentarà amb els alumnes el principi que té més 
relació per copsar opinió dels nens i nenes. Es valorarà si es redacta de forma més entendora.  
 
La representant de la Fundación Juan Ciudad, realitza una nova proposta, en relació a 
l’exposició dels projectes, .... “estendre els projectes” i fer-ho amb algun material que faciliti que 
es puguin estendre. Sorgeix al respecte un debat amb idees i aportacions molt interessants de 
tots els assistents.  
 
Les representants d’Agermanament Solidari i Fundació Santa Magdalena també tenen 
propostes per realitzar exposició conjunta de projectes i específica del seu projecte.  
 
La representant de la Fundació Pau i Solidaritat comenta que ells podrien organitzar una 
xerrada amb una representant del projecte que tenen a Colòmbia.  
 



El representant de la Fundación Vicente Ferrer proposa també que es podria fer un acte obert a 
tota la ciutadania on s’exposin per part de les entitats els projectes que tenen. S’obre debat 
entre els assistents i sorgeixen diverses idees i formats.  
 
La regidora comenta i valora molt positivament la participació i la creativitat que hi ha avui al 
consell i convida a que totes aquestes idees es transformin en propostes concretes 
d’activitats a realitzar en la programació i que es presentin en el proper consell del 
gener.  
 
4.- Emergència a Filipines 
 
La regidora comenta que hem rebut del FCCD sol·licitud d’aportació a campanya d’emergència 
a Filipines. Recorda que en el darrer consell es va liquidar el pressupost disponible de 2013 i 
tot i tenir ja pressupost 2014 no em podem disposar. Per part dels assistents es comenta que a 
partir del gener decidirem si es fa aportació i la quantia, ja que malauradament l’emergència 
continuarà oberta i caldrà aportacions per a fase posterior de reconstrucció.  
 
 
5.- Diversos 
 
5.1.- El teu punt de vista pot canviar el món 
 
La regidora comenta i distribueix entre els assistents informació rebuda de Mans Unides per a 
la participació en el Festival de clipmetratges 2013-2014 per els alumnes de secundària.  
 
5.2.- Voluntaris per els passos escolars. 
 
La regidora comenta i distribueix entre els assistents informació relativa a la campanya 
engegada per l’Ajuntament per aconseguir voluntaris que cobreixin els passos de vianants a les 
entrades i sortides de les escoles. Fa cinc cèntims de la situació que hi havia fins ara (es cobria 
amb policies locals i agents cívics) i la dificultat que hi ha ara donat que no es disposa 
d’aquests recursos. Demana fer-ne difusió per si algú pot estar interessat.  
 
5.3.- Bases subvencions projectes de cooperació i brigadistes 2014 
 
La regidora comenta que en el darrer ple (20/11) es va aprovar, per unanimitat,  la convocatòria 
d’ajuts 2014 per a projectes de desenvolupament en els països del sud i brigadistes. Recorda 
que el termini per a presentar les sol·licituds serà fins el 28/02/2014. 
 
5.4.- Sopar de la Fam 
 
La representant d’Agermanament Solidari comenta que l’any vinent el sopar serà el 7/03/2014 
a les 21h. com sempre però canvia la ubicació a l’Avenç.  
 
 
No havent més temes a tractar es dóna per acabada la sessió del Consell.  
 
 
Proper Consell: 16 de gener de 2014 a les 18:30h al Saló de Plens de l’Ajuntament. 
 
 
 
 
 
Mariber Peláez                                                        Tere Gómez 
Presidenta                                                               Secretària 


