CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Acta de la reunió
DATA: 19 de març de 2015

02/2015
INICI: 18:35

FI: 19:35h

Entitats representades

Entitats excusades

Agermanament solidari
Amizade
Comissió Solidaritat La Mallola
CiU
DIAS
ERC
Escola Isidre Martí
Fundación Juan Ciudad
Fundació Pau i Solidaritat
Fundació Santa Magdalena
Grup Municipal CiU
Sindicalistes Solidaris

Creu Roja
Fundació Vicente Ferrer
Grup Ayllu
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 15-01-2015
2.- Programació Primavera Solidària a Esplugues
3.- Presentació dels projectes 2015 per part de les entitats (*)
4.- Diversos.
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 15-01-2015
S’aprova sense cap altre esmena.
2.- Programació Primavera Solidària a Esplugues
Des del departament i amb la col·laboració de la Fundació Santa Magdalena, s’està treballant en el
programa de les activitats proposades al Consell, algunes ja estan tancades amb dates i espais i
d’altres resta pendent de confirmació per part de les entitats.
Es sotmet a debat el tema del Concurs de Dibuix de Comerç Just, per tal de triar tema i dates més
adients per a facilitar a les escoles la participació. S’acorda el següent:
Tema: Equitat de gènere
Dates per a participar: fins el 8/05
Escrit amb les bases a les escoles: abans de setmana santa i recordatori després de Sant
Jordi.

Membres del Jurat: Carolina Sabaté, Fundación Juan Ciudad
Amadeu – Sindicalistes Solidaris
Sònia Sardà – Fundació Santa Magdalena
Mariber Peláez – regidora
Tere Gómez – secretària
Reunió del Jurat: 12 o 13/05 a les 17h.
Activitats:
-

Xerrada i presentació llibre Lancy Dodem, Fundació Vicente Ferrer (30/04)
Xerrada i exposició amb Fundació Pau i Solidaritat (1-15/05)
Exposicions projectes i cooperació a Esplugues (1-15/05)
Acte presentació Esplugues Roda solidaritat i vídeo entitats de cooperació (14/05)
Festa: espectacle de titelles (Creu Roja) i taller de cuina

Es comenta també la proposta de la Fundación Juan Ciudad relativa a una Ginkana Solidària que va
fer a l’anterior Consell i de la que exposa format, objectius, proves, premis, etc, .... es tractaria de
donar a conèixer les entitats i els projectes de cooperació que treballen les entitats.
Sorgeix el debat amb noves aportacions; el representant de Sindicalistes Solidaris comenta que el
format podria fer passar als participants per totes les carpes de les entitats a fi de cercar informació
sobre cada una d’elles (zona i àmbit d’actuació, petits obsequis a tots i totes les participants, ...)
Donat les diverses aportacions es decideix crear una comissió de la festa que organitzi i concreti la
proposta. Des del departament es convocarà una reunió amb DIAS, Fundación Juan Ciudad. Queda
oberta la participació a les entitats que estiguin interessades.
Es recorda també que les entitats confirmin l’assistència a la secretària del Consell mitjançant correu
electrònic. Cal anar treballant en la distribució de l’espai de la pista vermella del Pou d’En Fèlix.

3.- Presentació dels projectes 2015 per part de les entitats
FUNDACIÓN JUAN CIUDAD O.N.G.D. CATALUNYA
ANYS PRESENTAT: 2015
PROJECTE: Millora de les infraestructures del Centre de Repós, San Juan de Dios.
LOCALITZACIÓ: Piura, Perú.
DESCRIPCIÓ: Revisions sanitàries als infants de Perú i educació sanitària als pares d’aquests per tal de
promoure una cultura de prevenció
CONTRAPART: Orden Hospitalaria de San Juan de Diós en Perú.
COST TOTAL DEL PROJECTE: 22.000 €

ASSOCIACIÓ DIAS
ANYS PRESENTAT: 2015
PROJECTE: Participació comunitària a Colòmbia.
LOCALITZACIÓ: Medellín – Colòmbia.
DESCRIPCIÓ: Millorar les condicions de vida de la població de les comunitats rurals de l’àrea metropolitana de
Medellín, especialment les dones i joves, a través de la intervenció comunitària duent a terme processos que
promoguin l’empoderament i la participació de la població local, així com del voluntariat tant a nivell local com
internacional.
CONTRAPART: Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila.
COST TOTAL DEL PROJECTE: 6.149,09 €

L’entitat Associació DIAS, també sol·licita aportació per a Brigadistes per a 6 voluntaris que
realitzarien les tasques aquest estiu.

FUNDACIÓ SANTA MAGDALENA
ANYS PRESENTAT: 2015
PROJECTE: Jaly Home – Casa de l’Alegria.
LOCALITZACIÓ: Pondicherry – Estat de Tamil Nadu - India
DESCRIPCIÓ: Equipament i rehabilitació del Centre orfenat amb divers material (lliteres, taules, estris de cuina,
...)
CONTRAPART: JAL-ong
COST TOTAL DEL PROJECTE: 12.709€

AMIZADE, JUNTS PER MOÇAMBIC
ANYS PRESENTAT: 2013/2014/2015
PROJECTE: Un futur: Una educació superior i igualitària per a nois i noies orfes de Moçambic.
LOCALITZACIÓ: Beira – Moçambic
DESCRIPCIÓ: Beques a la residència per als joves que els permeti continuar amb els estudis superiors amb
les mateixes possibilitats que mentre estaven als centres d’acollida, amb el seguiment i supervisió necessària.
Han de deixar les seves places lliures per a altres infants sense família.
CONTRAPART: AMIZADE, JUNTS PER MOÇAMBIC
COST TOTAL DEL PROJECTE: 35.020,41 €
COMISSIÓ DE SOLIDARITAT LA MALLOLA
ANYS PRESENTAT: (anys anteriors) 2015
PROJECTE: Atenció als pobles indígenas de la costa caribe sud
LOCALITZACIÓ: Costa Caribe - Nicaragua
DESCRIPCIÓ: Activitats de post-alfabetització a la costa caribe.
CONTRAPART: ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN CARLOS FONSECA AMADOR
COST TOTAL DEL PROJECTE: 7.617,60€
Nota: el representant distribueix entre els assistents informació del projecte.

Escola ISIDRE MARTÍ
ANYS PRESENTAT: (anys anteriors) 2015
PROJECTE: Institut de Formació Integral Padre Segundo Montes
LOCALITZACIÓ: Comunitat de Segundo Montes (El Salvador)
DESCRIPCIÓ: Equipament del Laboratoir elèctric de l’Institut.
CONTRAPART: Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes
COST TOTAL DEL PROJECTE: 29.882,86$

FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA-SINDICALISTES SOLIDARIS
ANYS PRESENTAT: 2014
PROJECTE: Creació de l’Escola per al Treball Decent al Marroc
LOCALITZACIÓ: Tetuan - Marroc
DESCRIPCIÓ: Rehabilitació, redistribució i equipament del Centre que acull als metges voluntaris
internacionals del programa de Salut Mental per a tots que atenen als pacients. Els voluntaris realitzen estades
de 2 o 3 mesos i precisen l’adaptació del centre.
CONTRAPART: Federación Democrática del Trabajo (CDT)
COST TOTAL DEL PROJECTE: 128.186 €
Nota: el representant distribuiex entre els assistents informació del projecte.

Resten pendents per presentar els projectes les entitats: Fundació Pau i Solidaritat, Fundació Vicente
Ferrer, Institut Joanot Martorell i Institut Joaquim Blume.
La secretària del Consell comenta tema justificacions pendents, projectes, pagaments, etc, ... tot
recordant a les entitats la importància de presentar tota la documentació pendent el més aviat
possible.

4.- Diversos.
4.1.- Valoració Fira de la Solidaritat i el Suport Mutu
La regidora comenta que el Grup Ayllu s’ha escusat per no poder assistir avui però que ens han fet
arribar un correu electrònic indicant que han fet una valoració positiva (malgrat la pluja) de la Fira.
Pel que fa a la logística pròpia de l’acte (so, material, etc, ...) molt bé i del personal que va participar
al llarg del dia també molt bé. Per les activitats, van haver d’anular el circ i van acabar 1h abans per
qüestions meteorològiques.

4.2.- Valoració Sopara de la Fam
La representant de la Parròquia comenta que estan molt satisfets de l’activitat. Les intervencions i
actuacions van anar molt bé. Fa autocrítica i per que serveixi de reflexió, la baixa assistència en
general i de persones del Consell en particular. Van recollir 1500€ que aniran destinats al projecte de
cooperació que han presentant enguany a l’Ajuntament.

Sense més temes per tractar, es dóna per finalitzat el Consell.

Proper Consell: 16 d’abril de 2015 a les 18:30h al Saló de Plens de l’Ajuntament.

Mariber Peláez
Presidenta

Tere Gómez
Secretària

