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Presentació

La memòria que es presenta, recull el conjunt d’activitats realitzades durant l’any 2010
en matèria de solidaritat i cooperació al desenvolupament, la seva evolució i la
distribució del pressupost municipal per conceptes i als projectes que s’han destinat
aportacions.
El Consell Municipal de Cooperació es va proposar com a principal línia d’actuació,
potenciar i consolidar el treball de sensibilització i de promoció de la cooperació a
Esplugues.
En aquest sentit s’ha consolidat clarament la participació activa de les entitats
membres del consell, així com la consolidació d’esdeveniments de sensibilització com
la Fira de Santa Llúcia Solidària, la Festa de la Solidaritat d’Esplugues i la Festa del
Comerç Just.
Així mateix cal destacar també l’oferta d’activitats a les escoles per promoure
l’educació en valors, la solidaritat i el coneixement d’altres realitats per tal de contribuir
en l’educació dels nostres infants i joves a un món més just per a tothom. En el 2010
les activitats han arribat a més un miler d’alumnes de les escoles d’Esplugues.
Amb aquest recull del treball realitzat durant aquest any es posa de manifest que la
cooperació a Esplugues i el treball diari de les entitats amb el suport municipal, ocupa
un lloc important dins la gestió de l’Ajuntament.
Prova de tot aquest esforç i de la voluntat política ha estat l’aprovació per segon any
part del Ple Municipal del Programa “Esplugues Cooperació”, pla d’acció 2010 que
recull els objectius, les línies i les prioritats d’actuació en matèria solidària.

Esplugues de Llobregat, març 2011.

1. Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació al
Desenvolupament
1.1. Reunions i participants
En aquest període es consolida clarament la participació activa de les entitats tant en
les reunions del consell com en les activitats que s’organitzen.
ANY
2010

SESSIONS
ORDINÀRIES
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El Consell està format per representants de les següents entitats locals, centres
educatius i partits polítics:
CEIP Isidre Martí
IES La Mallola – Comissió de Solidaritat La
Mallola
IES Severo Ochoa
IES Joanot Martorell – Joanot Solidari
IES Joaquim Blume
Escola UTMAR
Associacions de veïns A.VV. Can Vidalet
Agermanament Solidari
Altres entitats locals
Assemblea Local de la Creu Roja
Conxita Solidària
Fundació Santa Magdalena
Glaç Solidari
Grup de Solidaritat Ayllu
Parròquia Santa Magdalena
E.R.C.
Partits Polítics
Esquerra Unida i Alternativa
IC-V / Joves IC-V
PSC / Joventut Socialista
PP
Fundació Josep Comaposada
Entitats d’àmbit
supramunicipal
Fundació Pau i Solidaritat
Fundación Juan Ciudad
Centres educatius

Es consolida la regularitat en les entitats locals assistents. Pràcticament les mateixes
entitats assisteixen a tots els consells. Es constata l’estabilitat i facilita el funcionament
del consell. Les actes de las sessions del consell reflecteixen els temes tractats, que
es poden agrupar en els següents apartats d’aquesta memòria.
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2. Pressupost
2.1.- Percentatges destinats en matèria de cooperació al desenvolupament

Sense dubte un dels aspectes a destacar durant aquest període és que l’esforç
municipal destinat en matèria de solidaritat i cooperació s’ha consolidat mantenint el
0’8% dels ingressos propis.
Conscients que en matèria de cooperació encara queda molt per fer, la voluntat
d’arribar als criteris exigits des de fa anys per totes les ONG’s mostra l’esforç
institucional i la sensibilitat d’aquest Ajuntament envers la cooperació internacional i el
suport a totes les entitats locals que treballen dia a dia en aquesta matèria.
Cal destacar enguany que s’ha fet un esforç per augmentar la sensibilització d’acord
amb el que recull el Programa “Esplugues Cooperació” pel que fa a l’Educació per a la
solidaritat i la Cultura de Pau i les activitats que es realitzen a les escoles.

Concepte
Projectes locals
FCCD
Emergències
Sensibilització local
Sumes

Import
(Euros)
98.607
23.008
16.435
26.295
164.345
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% total
60%
14%
10%
16
100%

2.2. Distribució per objectius
La distribució inicial d’aquest pressupost, la comparació amb anys anteriors i l’evolució
des del 1995, es resumeix en el següent quadre:
Concepte
/Objectiu

Projectes
locals

FCCD

Emergències Sensibilització

SUMES

1995

2.602.289 1.250.000

500.000

0

4.352.289

1996

3.612.451 1.633.625

500.000

0

5.746.076

1997

5.106.455 1.633.625

500.000

225.920

7.466.000

1998

6.057.389 1.937.842

1.018.111

267.991

9.281.333

1999

7.200.396 2.326.282

1.163.141

387.714 11.077.533

2000

10.200.523 3.321.101

1.581.477

711.664 15.814.765

2001

10.569.458 3.468.103

1.651.478

825.739 16.514.778

2002

11.164.921 3.442.425

1.718.512

859.256 17.185.113

A partir d’ara els imports

s’indiquen en Euros

2003

71.177

21.944

10.955

5.478

109.554

2004

83.080

25.563

12.781

6.391

127.815

2005

75.053

27.292

27.292

6.823

136.461

2006

74.951

27.255

20.441

13.627

136.274

2007

88.590

29.530

14.765

14.765

147.650

2008

99.943

33.315

16.657

16.657

166.572

2009

102.703

29.100

17.117

22.252

171.172

2010

98.607

23.008

16.435

26.295

164.345
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2.3. Comparació amb anys anteriors
Respecte a pressupostos anteriors, les diferències són les següents:

- S’ha augmentat el percentatge destinat a la Sensibilització, reduïnt-lo de l’aportació al
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, ja que aquest, ja rep també totes les
aportacions en matèria d’emergències. Tot i així, l’aportació continua estant per sobre
de la recomanada pel propi Fons.
- Els altres dos objectius es mantenen com en anys anteriors.
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3. Projectes locals
3.1. Procediment
Com a continuació de l’any passat, l’aprovació pel Ple Municipal del Programa
“Esplugues Cooperació” ha establert els principis i eixos d’actuació en matèria de
cooperació al desenvolupament, millorant la qualitat de la cooperació delegada que és
la que fem fins el moment, deixant fora projectes que no aporten valor a la cooperació
al desenvolupament i possibilitant contribuir més amb projectes de valor afegit en
sostenibilitat, viabilitat, execució i seguiment posterior per part de les comunitats.
3.2. Objectius
- Millorar la qualitat de la cooperació delegada, establint mecanismes que facilitin la
cooperació directa, i fomentar noves col·laboracions i la participació en xarxes.
- Transversalitzar l’acció municipal cercant la coherència entre la política de
cooperació i solidaritat i la resta de polítiques municipals així com entre els diferents
departaments municipals.
- Elaborar i implementar, conjuntament amb els agents locals, una estratègia de
formació i sensibilització municipal i local centrada en l’obertura de la ciutadania al
món, el comerç just i la cultura de la pau.
- Canalitzar adequadament la cooperació municipal i ciutadana davant de situacions
d’emergència en els països empobrits tot informant de les causes d’aquests desastres.
- Donar suport al teixit associatiu en matèria de cooperació.
- Dinamitzar els espais de participació ciutadana en matèria de cooperació i solidaritat.
- Desenvolupar els instruments necessaris que garanteixin el seguiment i l’avaluació
dels projectes del Programa “Esplugues Cooperació”.
3.3. Principis
- La cooperació al desenvolupament com un eix de treball del municipi.
- La participació de la comunitat local en les tasques de cooperació.
- La solidaritat com a valor que impregna totes les accions municipals.
3.4. Criteris de distribució
A més dels contemplats en les pròpies bases de la convocatòria, es mantenen els
vigents des de 1996, tot i que s’han anat modificant i afegint alguns d’específics:
-

No dotar cap projecte amb més de 9000 €.
Estimular la incorporació de nous projectes, flexibilitzant el rigor en la valoració
dels més modestos.
No aportar mai el 100% de la despesa, per comprometre a l’entitat sol·licitant a
buscar altres fonts de finançament.
5

Es manté el criteri de 5 anys en el període màxim de subvenció municipal a un mateix
projecte, i una possible ampliació d’un any sempre que es justifiqui convenientment i
el consell i la seva presidenta acceptin la pròrroga.
Els projectes presentats es distribueixen per a estudi i debat a les entitats participants
en el consell. Finalment, aquest i a proposta de la presidenta, consensua una
distribució dels recursos econòmics disponibles entre els projectes estimats.
Així mateix es manté la observació del 2002, que el consell recomana atendre en
especial projectes presentats per entitats locals amb participació fixa al consell. En
anys anteriors, algunes entitats havien limitat la seva participació i presencia a la
sol·licitud i obtenció de subvenciones. Això dificulta tant el seguiment de l’execució del
projecte com la difusió i suport local. En aquest període hem aconseguit reconduir
aquesta dificultat i les entitats que formen part del consell s’han consolidat.
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3.5. Pressupost i projectes presentats
El pressupost destinat a finançar projectes presentats per entitats locals ha estat el
següent:

ANY

2010

IMPORT

98.607

El següent quadre resumeix els projectes presentats i acceptats, els ubica per regions
del món. Es consolida la tendència dels darrers anys; les regions de destí dels
projectes és majoritàriament a Amèrica del sud i Centreamèrica.

5

5
4

4
3
2

Amèrica del sud
Centreamèrica
Àsia
Àfrica

2
1
1
0
2010
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3.6. Projectes finançats durant l’any 2010.

ENTITAT LOCAL

IMPORT

PROJECTE

Accés a un habitatge digne per a 23 famílies
A.VV. CAN VIDALET dàlits

9000

Institut de Formació integral Padre Segundo
CEIP ISIDRE MARTÍ Montes

9000

COM. SOLIDARITAT Alternatives econòmiques. Conreus alternatius
LA MALLOLA
a l'Escola Campesina.

7302

CREU ROJA

Prevenció desastres naturals amb
microconques

ESCOLTA UTMAR

Equipament per a una sala multi usos

9000
5115

FUNDACIÓ JOSEP
COMAPOSADA
Creació centres formació per a joves del nord

9000

FUNDACIÓN JUAN Millora de les infrastructures del centre de
CIUDAD
repòs S.Juan D.

5405

FUNDACIÓ PAU I
SOLIDARITAT

9000

Empoderament de les Mares comunitàries del
barri de Potosí

Continuació projecte “Vamos a crear una tierra
IES Joanot Martorell nueva”

9000

IES Joaquim Blume Millorament de la qualitat educativa

9000

IES Severo Ochoa
PARRÒQUIA
SANTA
MAGDALENA

9000

Construcció aules secundària
Adquisició de material per al centre de gent
gran "Mi hogar"

8377
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4. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
4.1. Procediment
Des de 1995 l’Ajuntament és soci del FCCD, aporta una contribució i, a proposta del
consell, decideix el destí entre els projectes aprovats pel FCCD en l’assemblea anual.
Aquests projectes poden ser proposats pels propis socis del Fons o per altres ONG's.
D'altra banda, però, des de 1998, el FCCD acordà un nou sistema d'aportació
econòmica que inclou una quota fixa per al finançament de projectes comuns
(bàsicament, de sensibilització a Catalunya) també aprovats per l'assemblea general
de socis.
4.2. Import
L’aportació municipal al FCCD segueix el criteri establert per l’Assemblea General de
Socis i que recomana realitzar una aportació en funció de la població de cada municipi.

ANY
2010

APORTACIÓ
23.008

4.3. Destí

A proposta del consell, l’Ajuntament ha realitzat les següents distribucions:

PROJECTE / LOCALITZACIÓ

APORTACIÓ
MUNICIPAL

Projectes comuns de sensibilització
Catalunya
1664 – Institut d’habilitació i capacitació
tècnica - Nicaragua
1877 – Institut de formació integral Padre
Segundo Montes – El Salvador

1.100
14.561
7.347

23.008
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5. Emergències
5.1. Procediment.
Les propostes d’emergències es presenten i es debaten en el consell, que proposa
l’estimació o no, la possible aportació econòmica i l’entitat intermediària de l’ajut.

5.2. Import.

ANY

APORTACIÓ

2010

16.435

5.3. Projectes.

Quatre de les emergències van ser ateses a petició del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament:
-

Dues per a col·laborar en la greu crisi humanitària d’Haití arrel del terratrèmol.

-

Una altra per a col·laborar en la campanya d’emergència per el terratrèmol de
Xile.

-

Una altra per col·laborar a la campanya d’emergència que va endegar davant
les inundacions del Pakistan.

Una altra, de l’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí, que consisteix en
l’adhesió i col·laboració a la 15a Campanya de recollida d’Ajut Humanitari per al Poble
Sahrauí.
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6. Sensibilització
6.1. Accions organitzades des del Consell Municipal de Cooperació.
Organitzat pel consell municipal de cooperació:
•

Activitat solidària per Haiti per recollir fons a través de la Creu Roja.
13 de març, Pou d’En Fèlix.

•

10a Festa de la Solidaritat i del 7a Festa Comerç Just.
9 de maig. Rambla del Carme.

•

Aportació a la 16a Caravana Catalana d’ajut humanitari al Poble Sahrauí.
18 de març.

•

Espectacle solidari infantil El cacauòtic conte de la xocolata i
s’acompanya de l’exposició “el camí del cacau”.
9 de maig. Rambla del Carme.

•

Xerrada Banca Ètica. a la Carpa Solidària
9 de maig. Rambla del Carme.

•

Exposició Cooperació a Esplugues. (Festa)
Setembre-desembre. Vestíbul de la Biblioteca Pare Miquel.

•

Exposició sobre el Deute Extern.
9 de maig. Rambla del Carme.

•

Exposició dibuixos 3er. Concurs de dibuix sobre Comerç Just.
9 de maig. Rambla del Carme.

•

Contes solidaris i de drets humans.
Juliol. Jardins del Casal de Cultura

•

Espectacle infantil solidari en el marc de la festa major.
21 de setembre. Rambla Verge de la Mercè

•

Dia de les Nacions Unides
24 d’octubre. Vestíbul Ajuntament.

•

Espectacle solidari “Viatge al temple d’Agni” dins l’EEEE
3 d’octubre. Casal de Cultura Robert Brillas

•
•

Teatre Invisibles.
12 de desembre. Rambla Verge de la Mercè.
15a Fira de Santa Llúcia Solidària.
12 de desembre. Rambla Verge de la Mercè.
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6.2. Accions ofertes als centres educatius.

A proposta de la regidoria de cooperació al desenvolupament s'han portat a
terme a les escoles activitats de sensibilització, dins el Programa d’Activitats
Educatives complementàries als centres educatius (PAEC).
S’han posat a disposició dels centres 8 activitats diferents, hi ha hagut 20
peticions, amb una participació de 9 centres educatius, amb 1105 alumnes
d’infantil, primària, secundària, i batxillerat.
Les activitats:
-

Contacontes sobre drets humans
La vida sota les bombes, Les tortugues també volen i Desarmament
(tres pel·lícules per triar)
Apropem l’Amazònia als infants: taller de creació de contes
Els Drets Humans a la ciutat
Allò que l’etiqueta no diu
Joc dinàmica “i tu que saps? Diners a qualsevol preu?”.

Els centres participants:
-

Escola Can Vidalet
Escola Folch i Torres
Escola Gras Soler
Escola Isidre Martí
Escola Joan Maragall
Escola Natzaret
Escola Utmar
IES Joaquim Blume
IES La Mallola
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6.3. Accions organitzades per les entitats locals.

Data

Activitat

Organitza___________

Gener

Dia de la Pau

CEIP Isidre Martí
Escola Utmar

Febrer / Març Seminari
Grup Ayllu
“la Crisi avui i el seu impacte a l’estat espanyol”
Març

Sopar de la Fam

Parròquia S. Magdalena

Octubre

Xerrada Orlando Pineda d’AEPCFA

Novembre

Activitats Holodomor

Comissió Solidaritat
La Mallola
Glaç Solidari
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6.4. Mocions

Així mateix, i en relació amb campanyes supramunicipales, l’Ajuntament ha aprovat
mocions relatives a:
•

Adhesió a la 16a Caravana Catalana d’ajut alimentari per els refugiats sahrauís

•

Moció de petició de cancel·lació total i immediata del 100% del deute extern
que es reclama a Haití.
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6.5. 10a Festa de la Solidaritat i 7a Festa del Comerç Just
Dissabte 9 de maig de 2010 - Rambla del Carme
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