
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                            02/2018         
 
DATA: 22 de març de 2018                    INICI: 18:05                FI: 19:06 

 
Entitats representades 
 
Agermanament solidari 
Amizade, Junts amb Moçambic 
Associació DIAS 
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 
Institut Joaquim Blume 
 
C’s 
 
 

Entitats excusades 
 
 
 
 
 

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 8-02-2018 
2.- Informacions diverses sobre suport associatiu 
3.- Primavera Solidària 
4.- Projecte cooperació directa Xarxa Baix Llobregat, JUSUR 
5.- Diversos 
 
 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 08-02-2018 
 
S’aprova l’acta sense cap esmena. 
 



 
 
 
 
 
2.- Informacions diverses sobre suport associatiu 
 
La tècnica de participació ciutadana de l’Ajunament explica nous recursos que s’han posat 
en marxa en relació al suport associatiu, punt de voluntariat i recursos diversos a les entitats 
en matèria de formació, web, butlletí mensual, etc, ... 
 
Podeu trobar tota la informació en el següent enllaç, així com subscriure-us per tal de rebre 
per correu electrònic tota la informació. 
 
www.entitats.esplugues.cat  
 
 
 
3.- Primavera Solidària 
 
La regidora explica les activitats i el programa que proposa el grup de treball permanent que 
s’ha reunit avui, previ a la reunió del Consell.  
 

- Exposició de fotografia “A Pie de Valla” del 22/05 al 8/06 a la Biblioteca Pare Miquel 
d’Esplugues 

- Exposició “Els Murs de la Vergonya” del 2 al 13/05 al vestíbul de la Biblioteca Pare 
Miquel on es realitzaran visites d’escolars.  

- Festa de la Solidaritat (diumenge 13/05) enguany conjunta amb Fira d’Entitats a la 
Rambla del Carme, d’11h a 20 

- Espectacle “Maleïdes les guerres” el diumenge 6 de maig a les 18h. al Centre 
Cultural l’Avenç 
 
Activitats complementàries que s’estan tancant:  
 

- Concurs de Dibuix de Comerç Just i Solidaritat (s’enviaran les bases a les escoles en 
tornar de les vacances de setmana santa) 

- Dinar conjunt de dels assistents del Consell a la Festa 
- Xerrada de banca ètica a la Festa 
- Taller d’aprofitament alimentari 
- Exposició fotogràfica Amizade, Junts per Moçambic 

 
 
Donat que la majoria d’activitats tenen com a fil conductor els refugiats, els conflictes, ... es 
demanen idees per tal de buscar un títol, que permeti visibilitzar la temàtica dins la 
Primavera Solidària.  
Sorgeixen algunes idees en torn al viatge forçós que han de fer les persones:  

- Viatgem? A la força, no!  
- Quan el viatge és forços 
- ...  

 
Es demana que si algú té suggeriments els faci arribar a la Tere.  
 
Així mateix, caldrà comunicar abans del 6/04/2018 la participació a la Festa per tal de 
contractar tota la logística.  
 



 
 
4.- Projecte cooperació directa Xarxa Baix Llobregat, JUSUR 
 
 
La regidora explica que recentment es va reunir el Plenari de la Xarxa Baix Llobregat, on es 
va presentar l’avaluació realitzada del projecte a càrrec de Miquel Carrillo, i es va presentar 
la proposta d’estratègia 2018-2021. 
 
L’objectiu general del projecte és contribuir a la igualtat d’oportunitats a través del reforç al 
procés de descentralització municipal i de governança democràtica local a la regió de 
Marràqueix-Safi.  
 
Es passa un vídeo resum que és la memòria gràfica del projecte i que trobareu al canal 
JUSUR a youtube on hi ha la resta de vídeos que hem editat i que formaven part del Pla de 
Comunicació que contemplava el projecte en la 3a fase.  
 
https://www.youtube.com/channel/UCk-
689LqJTnWzVfy8AzH0bA/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0 
 
 
5.- Diversos 
 
 
5.1. Proposta adhesió a manifest a Open Arms 
 
El representant de Sindicalistes Solidaris comenta que han rebut la petició a una adhesió de 
moció davant la notícia de la confiscació preventiva del vaixell de l’ONG badalonina 
PROACTIVA OPEN ARMS per part de les autoritats italianes sota les inversemblants 
acusacions d’afavorir la immigració clandestina i d’associació criminal, delictes que 
comporten fins a set anys de presó. Davant d’aquesta greu acusació sense fonaments 
demana que el Consell de Cooperació, proposi a l’Ajuntament d’Esplugues, l’adhesió a la 
moció.  
 
La regidora comenta que ho proposarà per al proper Ple de maig.  
 
 
5.2.- Sopar de la Fam.  
 
La representant d’Agermanament Solidari informa que el sopar serà l’1/06.  
 
 
 
 
Proper Consell de Cooperació: 19 d’abril a les 18h. a l’Espai Baronda 
 
 
 
 
 
 
 
Mariber Peláez           Tere Gómez 
Presidenta        Secretària 

https://www.youtube.com/channel/UCk-689LqJTnWzVfy8AzH0bA/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0
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