
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                                          02/2014 
 
DATA: 13 de març de 2014                    INICI: 18:32h                         FI: 19:30h 

 
Entitats representades                                  
 
Amizade – Junts amb Moçambic 
CiU 
Creu Roja 
DIAS 
ERC 
Escola Isidre Martí  
Esplai Espurnes 
EUiA 
Fundació J.Comaposada-Sindicalistes 
Solidaris 
Fundació Pau i Solidaritat 
Fundació Santa Magdalena 
Fundación Vicente Ferrer  
Grup Ayllu 
Grup Municipal ICV 
Grup Municipal PP 
 
 
 

Entitats excusades 
 
Agermanament solidari    
Comissió Solidaritat La Mallola 
Escola Utmar 
Fundación Juan Ciudad 
Representant d’Instituts Severo 
Ochoa, Joanot Martorell i  Joaquim 
Blume. 
 
 
 
 
 
 
 

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 16-01-2014. 
2.- Seguiment Pla Director de Cooperació (*) 
3.- Programació Primavera Solidària 2014 
4.- Estat justificacions projectes 2013 i sol·licituds 2014. 
5.- Diversos 
 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
La regidora proposa fer un canvi en l’ordre del dia i passar el punt 2 al 4t lloc per avançar en el 
temes pràctics.  
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 16-01-2014.  
 
S’aprova sense cap esmena.  
 
 
 



 
3.- Programació Primavera Solidària 2014 
 
La regidora recorda les dates de 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 (conjunta amb Fira d’Entitats).  
 
La representant del Grup Ayllu explica el programa definitiu de la Fira a Can Vidalet d’11h a 
23h. i que es transcriu a continuació:  
 

TAMBIÉN ESTO ES LO QUE HAY. UN MUNDO SOLIDARIO ES POSIBLE Y NECESARIO 
 
Viernes 4  

19h a 22h Cine forum “La ola” en el Centre Cultural La Bòbila  

Organiza: Grup de Joves Santa Gemma-Sant Antoni en el Lleure  

Sábado 5  

11h - Inicio Fira  

11h a 21h - Cafetería Solidaria Organiza: Grup de Joves Santa Gemma-Sant Antoni en el Lleure  

11h a 13h  

Talleres para niñas y niños  

Organiza: Grup de Joves Santa Gemma-Sant Antoni en el Lleure  

Mercado de intercambio  

Organiza: Asamblea Canvipubilla 15M  

Taller de pancartas  

12:30 a 13h - Percusión con ATABALATS 

13:30 a 14h - Colgada de pancartas  

14h a 16h - Comida Solidaria Organiza: Grup Oberts a Tothom de la Parròquia de Sant Antoni  

16h a 17h - Café musical. Música en vivo  

17h - Brindis “también esto es lo que hay” 

17h a 18h - Abuelas Cantoras Organiza: Grup d’Àvies de Sant Antoni-Santa Gemma-Sant Enric  

18h a 19h – Magia. Compañía SOMNIA Magia e ilusionismo  

19h a 21h - “También esto es lo que hay” con José A. Bermudo  

21h a 23h - Concierto “Ojo de Buen Cubero”  

 
Per part de la representant d’Ayllu es sol·licita un equip de so més potent.  
Per part de la secretària del consell es recorda la necessitat de disposar amb temps suficient 
de la relació de material (sobre tot carpes) ja que cal llogar diverses perquè no disposem 
d’elles.  
Així mateix, es comenta que les entitats del consell que hi vulguin participar ho comuniquin a la 
secretària del Consell i aquesta ho traslladarà al grup Ayllu.  
 
El representant de Sindicalistes Solidaris explica (i distribueix als assistents) catàleg i invitació 
de l’exposició, “Si saps que està malament, arregla-ho” que es farà a la Biblioteca del 15 al 
29/04. 
 
La regidora explica la resta d’activitats programades que es transcriuen a continuació:  
 
- Del 2 al 15 de maig a la a la Biblioteca Pare Miquel (Vestíbul) 
 



- Exposició dels projectes de cooperació al desenvolupament de les entitats d’Esplugues. 
“Estenem el projectes”.  

La regidora comenta que es va traslladar a una dissenyadora la proposta sorgida del 
consell i estem a l’espera de rebre resposta. Es recorda que la idea era fer-la molt visual 
amb poc text (resum projectes amb poques dades i algunes fotografies) amb material molt 
lleuger que permetés exposar-la a tot arreu.  

 
- Del 2 al 15 de maig a la a la Biblioteca Pare Miquel 
 

- Exposició sobre dona: “El Valor de las Mujeres. Cine para la Acción, 2ª edición” 
 
- Dijous 5 de maig a les 19h. a la Biblioteca Pare Miquel 
 

- Mostra de 5 curts de sensibilització sobre els drets de les dones arreu del món.  
 
Dijous 15 de maig a les 19h. a la Biblioteca Pare Miquel 
 

- Mostra de 5 curts de sensibilització sobre els drets de les dones arreu del món.  
 
 
Dissabte 10 de maig, de 10 a 14h.  
 

- Visita al Centre Logístic d’Acció Humanitària i Emergències de la Creu Roja, a l’Anoia. 
Caldrà inscripció prèvia.  

El representant de Creu Roja fa cinc cèntims de la visita novament. La regidora recorda, 
que si hi ha més demanda que la que cobreix Creu Roja, es llogarà un autocar.  
 

Altres activitats:  
 
- L’exposició del 7è Concurs de dibuix de comerç just que estarà a la carpa solidària el dia de la 
Festa. La representant de l’escola Isidre Martí, comenta que està costant treballar el tema amb 
els alumnes.  
 
4.- Estat justificacions projectes 2013 i sol·licituds 2014. 
 
La regidora comenta que enguany s’han presentat 14 sol·licituds per a projectes de cooperació 
al desenvolupament i 1 per a brigades (es recorda que han d’anar vinculats a projectes de 
cooperació i que tenen uns criteris establerts pel consell). Llegeix la llista d’entitats sol·licitants.  
 
Així mateix, per part de la secretària del consell es recorda la necessitat i importància d’anar 
justificant les aportacions 2013, per tal que abans de l’estiu les entitats que estiguin al dia, 
puguin rebre les aportacions que s’atorguin pel Ple i es puguin iniciar els projectes el més aviat 
possible.  
 
 
2.- Seguiment Pla Director de Cooperació (*) 
 
La regidora comenta que d’acord amb el que es va parlar al Consell del gener s’ha fet arribar a 
les entitats la documentació relativa a l’eix B: Donar suport a les entitats i promoure un millor 
funcionament del consell. B1: Repensar la funció i composició del Consell i la seva 
organització. Així com l’Annex 2 al que fa referència, elaborat pel grup de treball que va 
participar en l’elaboració del Pla director, sobre el funcionament del consell, per tal d’anar 
realitzant seguiment i avaluació del Pla.  
Demana si les entitats s’ho han pogut mirar i que els sembla.  
S’obre debat entre els  assistents en relació a la metodologia, els indicadors i els mecanismes 
de participació per realitzar aquesta avaluació. Sorgeixen algunes propostes concretes, així 
com suggeriments, posant de manifest, per part de totes i tots, la complexitat i la manca 



d’experiència dels membres del consell en aquestes avaluacions, que a més el Pla Director no 
recull i que ens trobem per primer cop. Es recullen algunes idees clau.  
 

- Sol·licitar indicadors al departament de Qualitat de l’Ajuntament 
- Quadre amb orientacions de José Luis Aranguren 
- Recollir propostes de millora a l’actual pla 
- Realitzar l’avaluació en comissions de treball  
- Organitzar un monogràfic amb diferents comissions que analitzin els diferents eixos 

 
Es recullen totes les aportacions, es contactarà amb Qualitat i de cara al consell de juny es 
presentarà una proposta concreta d’actuació.  
 
 
5.- Diversos 
 
5.1.- Consell de Mitjans de Comunicació.  
 
La regidora comenta la creació del Consell de Mitjans de Comunicació, i  que estan preparant 
la seva sessió anual a la que poden assistir representants de la resta de Consells. La seva 
periodicitat és anual i es tracta de realitzar propostes i/o suggeriments vers la comunicació local 
(a la revista El Pont, la web, els programes de ma, l’agenda, etc, ....).  
Demana si algú està interessat en representar al Consell de Cooperació. No surt cap voluntari i 
es comenta que es tornarà a parlar en un proper consell.  
 
5.2.- Sopar de la fam d’Ayllu. 
 
La representant del Grup Ayllu comenta que van fer el sopar i que la xerrada va ser molt 
interessant. Era relativa a la relació de la banca i els Fons de Pensions i la fam al món, les 
inversions a futurs i com s’hipoteca la vida de persones comprant terrenys de conreu (exemple 
les terres comunals). Dóna algunes pàgines web per si algú vol més informació: 
juntasdeomaña i campobaldio.  
 
5.3.- Trasllat seu Càrites 
 
La representant de la Fundació Santa Magdalena comenta que el local de Càritas s’ha 
traslladat al nou espai ubicat al Convent, ampliant l’espai de treball. El proper 27/04 realitzaran 
una jornada de portes obertes al que convida a assistir.  
 

 
 

 
 
Proper Consell: 10 d’abril de 2014 a les 18:30h al Saló de Plens de l’Ajuntament. 
 
 
 
 
 
 
 
Mariber Peláez                                                        Tere Gómez 
Presidenta                                                               Secretària 


