
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                                          04/2013 
 
DATA: 30 de maig de 2013                    INICI: 18:32h                         FI: 19:30h 

 
Entitats representades                                  
 
Agermanament solidari    
Amizade, Junts amb Moçambic 
DIAS 
ERC 
EUiA    
Fundació J.Comaposada-Sindicalistes Solidaris 
Fundació Pau i Solidaritat 
Fundació Santa Magdalena 
Fundación Vicente Ferrer 
Grup Municipal PP 
Institut Severo Ochoa 
Institut Joanot Martorell 
Institut Joaquim Blume 
 
 

Entitats excusades 
 
Creu Roja 
Escola Utmar 
Grup Municipal CiU 
Grup Municipal ICV  
 
 
 
 

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  18-04-2013 
2.- Valoració 10a Festa de la Solidaritat i 10a Festa del Comerç Just i programació Primavera Solidària a 
Esplugues 
3.- Presentació projectes pendents 2013 per part de les entitats 
4.- Proposta distribució projectes locals 2013 
5.- Diversos.  
 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del  18-04-2013 
 
S’aprova sense cap esmena.  
 
2.- Valoració 10a Festa de la Solidaritat i 10a Festa del Comerç Just i programació Primavera 
Solidària a Esplugues 
 
La representant de la Fundació Santa Magdalena, coorganitzadors de la Festa del Comerç Just, valora 
molt positivament tant l’espai triat enguany (pista vermella del Parc Pou d’En Fèlix) com el format i 
l’horari. La distribució de les carpes de les entitats i la ubicació de l’escenari (fent un quadrat), facilita la 
visita alhora que recull i permet visualitzar totes les carpes i les activitats des de qualsevol d’elles. Així 
mateix comenta que totes les activitats realitzades van ser molt adients i es van desenvolupar amb 
qualitat (manifest, taller de cuina, lliurament de premis a les guanyadores i guanyadors del concurs de 
dibuix i l’espectacle infantil). Valoren també positivament les vendes de productes realitzades i el públic 
assistent.  
 



El representant de Sindicalistes Solidaris també comenta que tant el format, com l’espai i l’horari 
concentrat de l’activitat ha estat molt encertat. Comenta com a idea per altres edicions, buscar algun 
element infantil (tipus inflables, ...) que atregui públic familiar a l’espai.  
 
Per part de la resta d’entitats assistents al consell i participants a la Festa tots coincideixen a valorar 
adient, l’espai, el format i l’horari.  
 
La regidora també valora positivament l’activitat, tant pel que fa als participants (14 entitats) com per les 
activitats realitzades, l’assistència de 8 dels 9 premiats en el concurs de dibuix. Pel que fa al públic 
assistent, comenta també que aquell cap de setmana hi havien molts esdeveniments al municipi 
(Firesplugues) i que això precisament, va ser, el que ens va fer triar aquell diumenge. L’any vinent 
recuperem l’espai de la Rambla del Carme, ja que coincidirem amb Fira d’Entitats, però es pren nota de 
totes les aportacions per tenir-les en compte.  
 
Diverses intervencions en aquest sentit justifiquen i/o expliquen l’afluència de públic en diverses activitats 
solidàries a tot el territori i els interessos de la ciutadania, així com la diversitat de formats i propostes 
que es realitzen.  
 
La secretària del consell agraeix a la Sònia, representant de Fundació Santa Magdalena,  la col·laboració 
i la feina realitzada en l’organització conjunta de la Festa.    
 
Les altres activitats de la Primavera Solidària a Esplugues van tenir poc públic, a excepció de la xerrada 
realitzada per la Creu Roja, que va tenir una bona assistència. 
  
3.- Presentació projectes locals pendents 2013 per part de les entitats 
 
 
FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT 
 
ANYS PRESENTAT: 2013 
PROJECTE: Enfortiment dels mecanismes de promoció, protecció i defensa del treball digne. 
LOCALITZACIÓ: Guatemala 
DESCRIPCIÓ: Formació i drets laborals a col·lectius menys afavorits (dones i joves) mitjançant la 
recerca de mecanismes d’inclusió social i d’enfortiment de les organitzacions sindicals com a òrgans 
claus per fer realitat el treball digne.  
CONTRAPART: Instituto de Estudios Sindicales, Indígenas y Campesinos de Guatemala 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  101.966 € 
 
INSTITUT JOANOT MARTORELL 
 
ANYS PRESENTAT:  2012/2013 
PROJECTE: Continuació projecte “Sembrando amor como el maiz” 
LOCALITZACIÓ: Equador 
DESCRIPCIÓ: Educació i formació informal a 4 grups de dones organitzades de comunitats indígenes de 
la província d’Imbabura en diversos àmbits, salut, educació i cultura (drets humans, drets dels pobles 
indis, visió indígena, valors i principis, lideratge i cura i protecció del medi ambient.  
CONTRAPART: Fundación Pueblo Índio del Ecuador 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  180.684€ 
 
 
INSTITUT JOAQUIM BLUME 
 
ANYS PRESENTAT:  2013 
PROJECTE: Promoviendo estilos de vida saludables para mejorar las condiciones de alimentación, 
nutrición y participación de la comunidad Educativa 
LOCALITZACIÓ: Puno - Perú 
DESCRIPCIÓ: Millorar les condicions d’alimentació, nutrició i participació de la comunitat educativa de 
13 centres de les província de Puno, mitjançant reconeixements mèdics nutricionals, activitats de 
sensibilització sobre nutrició i pràctiques saludabes a través de formació a mares i pares, docents i 
alumnes, dotació de menús equilibrats i enfortiment de capacitats de gestió dels centres.  
CONTRAPART: Global Humanitaria Perú 
COST TOTAL DEL PROJECTE:  12.194€ 
 



 
 
 
INSTITUT SEVERO OCHOA 
 
ANYS PRESENTAT: 2010/11/12/13 
ENTITAT LOCAL: IES SEVERO OCHOA 
PROJECTE: Educar per transformar 
LOCALITZACIÓ: El Escano (Honduras) 
DESCRIPCIÓ: Professorat, material i suport alimentari. 
CONTRAPART: Comitè Oscar Romero 
COST TOTAL DEL PROJECTE: 12.050 € 
 
 
4.- Proposta distribució projectes locals 2013 
 
La regidora explica la proposta (es distribueix còpia als assistents i es transcriu en full a banda). S’han 
rebut 11 sol·licituds, una d’elles però, la de la Comissió de Solidaritat La Mallola (“Restablecer Centro 
Medicinal” a Nicaragua) ha quedat fora, per no ajustar-se als criteris de valoració (tipus de projectes, 
prioritats sectorials i/o sectors d’activitats) que es recullen al Pla Director de Cooperació 2012-2015. 
 
Pel que fa als imports proposats d’atorgament, es recorda que el màxim és de 9.000€ i/o el 80% del cost 
total del projecte, per tal de promoure la recerca d’altres fons de fiançament, així com la implicació de les 
entitats sol·licitants. La participació en el Consell i en les activitats que aquest organitza es valora també 
quan es fa la distribució, i segons es recull també a l’annex 2 del Pla Director de Cooperació 2012-2015. 
 
Per part dels assistents s’accepta la proposta presentada per la regidora.  
 
La secretària del Consell explica la voluntat de la regidora de portar-la a l’aprovació del Ple Municipal del 
proper mes de juny, per tal de procedir als pagaments el més aviat possible. A aquest efecte, recorda a 
les entitats que quan abans justifiquin 2012 abans es podran fer els pagaments.  
 
5.- Diversos.  
 
No havent temes a tractar es dóna per acabada la sessió del Consell.  
 
 
 
 
 
 
Proper Consell: 27 de juny de 2013 a les 18:30h al Saló de Plens de l’Ajuntament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariber Peláez                                                        Tere Gómez 
Presidenta                                                               Secretària 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ A PROJECTES LOCALS DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 2013 
 

ENTITAT LOCAL  COST  
  

PROJECTE LOCATLITACIÓ / PAÍS 
 TOTAL SOL·LICITAT 

CONTRAPART 
 

ATORGAT 

ESCOLA ISIDRE MARTÍ Institut Formació  Padre Segundo 
Montes (construcció aula polivalent) Departament Morazán El Salvador 33677 9000

 
Fundación 
Segundo 
Montes de El 
Salvador 

9000 

INSTITUT JOAQUIM BLUME 

Promoviendo estilos de vida saludables 
para mejorar las condiciones de 
alimentación, nutrición y participación 
de la comunidad Educativa 

Província de Lampa, Puno y San 
Antonio de Putina 12194 9000

Global 
Humanitaria 
Perú 8277 

FUNDACIÓN VICENTE FERRER 

Impulsant el dret a l'educació. 
Construcció de 6 escoles de reforç, 
Centre de reunions, 7 Aules, 1 
laboratori, banys i adquisisió pissarres 

Anantapur / Índia 84114 9000

Rural/Women 
Devolpment 
Trust 
Fund.Vicente 
Ferrer Índia 

9000 

INSTITUT SEVERO OCHOA Educar per transformar El Escano / Hondures 12050 9000
Comitè Oscar 
Romero 8000 

FUNDACIÓ JOSEP 
COMAPOSADA 

Formació i inserció al mercat de treball 
per a joves de Tetuan 2013-2014, Fase 
II 

Nord / Marroc 179800 9000

Federació 
Democràtica 
del Treball del 
Marroc 

9000 

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT 
Enfortiment dels mecanismes de 
promoció, protecció i defensa del treball 
digne 

Guatemala 101966 9000

 
Instituto de 
Estudios 
Sindicales, 
Indígenas y 
Campesinos de 
Guatemala 

9000 

PARRÒQUIA SANTA 
MAGDALENA 

Dones Indígenes "Con las manos en la 
masa" Camala / Xile 9541 9000

Corp. Sta. Maria 
del Silencio 7633 

INSTITUT JOANOT MARTORELL Continuació projecte “Sembrando amor 
como el maiz” Província Imbabura / Equador 180684 9000

Fundación 
Pueblo Índio 
del Ecuador 

8000 

FUNDACIÓN JUAN CIUDAD 
Continuació Programa mèdic-
assistencial adreçat a nens d'educació 
inicial i primària" 

Chiclayo / Perú 10500 7000

 
Hogar Clínica 
San Juan de 
Dios Chiclayo 

7000 

AMIZADE, JUNTS AMB 
MOÇAMBIC 

Extensió del dret a una educació 
superior i igualitària per joves de centres Beira/Moçambic 78218 9000

Amizade, JAM 
Beira 9000 

 


