
 ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I 
SOLIDARITAT 
 
Acta: núm. 4/2019 
Data:  23 de juliol de 2019 
Hora: 18,30 hores 
Lloc: Sala de Juntes de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
 
Assistents:  

 
Jordi Sala i Hernández, Fundació Kassumay  
Carme Mangues, Fundació Kassumay  
Rosa Maria Alejandre, Fundació Kassumay 
Josep Maria Cusco, Amizade Junts per Moçambic 
Carme Alcalde, Associació d'Amistat San Miguelito Sant Boi i Cooperacció 
Alfonsa Santisteba, Fundació Pau i Solidaritat 
Maria Roda, Sant Boi en Comú 
Marc Massoni Bravo, Sant Boi en Comú 
Anna Escudé, DESOS Opció Solidària 
Francesc Garreta, Fundació Juan Ciudad ONG 
José Antonio Iniesta. Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris 
Judith Moreno, Associació Compassió i Vida 
Montserrat Gibert i Llopart, Fundació Vicente Ferrer 
Manuel J. Pérez, tècnic municipal 
Alba Martínez Vélez, Tinenta d'Alcalde de Ciutat Educadora 
 

Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’acta de la reunió ordinària del Consell del dia 11 de juny de 2019 
 
S’aprova. 
 
2. Valoració del Dia Mundial de les Persones Refugiades 2019 
 
S’informa que per quart any consecutiu s’han organitzat una sèrie d’activitats per commemorar 
aquest Dia Mundial. La més important ha estat la jornada del dia 20 de juny en què 500 
alumnes d’entre 10 i 12 anys d’11 escoles de Sant Boi han participat en la creació de la 
instal·lació artística “Les (no)fronteres” a la plaça de l’Ajuntament. Aquesta activitat ha estat 
organitzada per RefugiArte i el Centre d’Art Can Castells i amb la col·laboració de la Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat. Aquell mateix dia 20 de juny a la tarda hi va haver l’actuació de la 
banda de música Blai Net de l’EMM i la projecció del documental “Fugir per estimar i ser”.  Una 
de les noves propostes d’activitats ha estat l’espectacle musical “Rebétiko: nascut a l’exili” que 
va tenir lloc el divendres dia 21 de juny a Cal Ninyo. A la web www.barrejant.cat hi ha un vídeo 
de la jornada del dia 20 de juny. 
 
L’Alba Martínez comenta que aquest ha estat l’any en què la instal·lació artística reflectia millor 
la temàtica d’aquest Dia Mundial. Destaca i agraeix el treball previ que van fer els escoles per 
la preparació de l’activitat. Pel que fa a l’espectacle “Rebétiko” comenta que va ser una 
proposta d’una molt gran qualitat artística, tot i que l’assistència no va ser molt gran. 
  
3. Proposta de Normes de Funcionament del Consell Municipal de Cooperació, 
Solidaritat i Pau. 
 
Es presenta la proposta de Normes de Funcionament del Consell que han elaborat la Unitat de 
Cooperació, Solidaritat i Pau i la Vicepresidència/Grup Motor i que s’ha fet arribar amb la 
convocatòria d’aquesta reunió. Aquestes Normes es fan a partir de l’aprovació per part del Ple 
Municipal del Reglament de Participació  Ciutadana el passat 18 de juliol. Aquest Reglament 
estableix que els Consells Sectorials han d’aprovar les seves pròpies normes de funcionament 
en un termini d’un any. En el cas del Consell de Cooperació, Solidaritat i Pau tenir en compte 



l’experiència pilot que es va portar a terme l’any 2017 i que definia moltes de les qüestions de 
funcionament que ara s’incorporen a la proposta de Normes. 
 
S’acorda que es tornarà a enviar la nova versió de les Normes amb alguns canvis que s’han 
introduït a la primera versió; que s’obre un termini de presentació d’esmenes fins al dia 6 de 
setembre; que l’Ajuntament i la Vicepresidència/Grup Motor valorarà aquestes esmenes i que 
es farà una reunió del Consell el dia 17 de setembre per l’aprovació definitiva de les Normes de 
Funcionament. 
 
4. Procediment de renovació dels i de les representants de les entitats al Consell 
Municipal de Cooperació, Solidaritat i Pau. 
 
S’informa que pel que fa a la nova etapa del Consell que s’inicia en aquest nou mandat 
municipal, cal renovar la composició del Consell i les entitats hauran de comunicar a 
l’Ajuntament els i les noves representats. El termini establert per aquesta comunicació serà el 
30 de setembre, tot i que la notificació de nous i noves membres es mantindrà durant tot el 
mandat municipal 2019-2023. Atenent la proposta de Normes de Funcionament, podrà formar 
part del Consell qualsevol entitat o col·lectiu i també persones a títol particular. Amb la 
notificació dels i de les representants ja seran membres del Consell i no caldrà, com s’ha fet 
fins ara, que es faci una resolució de nomenament per part de la Presidenta del Consell. Es 
farà arribar a les entitats un model de comunicació per informar sobre les seves persones 
representants. Pel que fa a la representació dels grups municipals, des de la Presidència del 
Consell se’ls demanarà que notifiquin quines seran les seves persones representants al 
Consell.  
 
5. Vicepresidència/Grup Motor del Consell Municipal de Cooperació, Solidaritat i Pau 
 
Tal com s’estableix a la proposta de Normes de Funcionament i tal com anem funcionant des 
de l’any passat, cal escollir una Vicepresidència/Grup Motor formada per un màxim de tres 
persones de les entitats. Des del 18 de setembre (un cop aprovada les Normes de 
Funcionament) fins al 15 d’octubre de 2019 s’obrirà un període de presentació de candidatures. 
Les persones que vulguin formar part d'aquesta Vicepresidència/Grup Motor han de presentar a 
la Presidenta del Consell la seva candidatura amb un escrit de motivació. Es convocarà una 
reunió del Consell el 29 d’octubre per escollir aquesta Vicepresidència/Grup Motor. 
 
6. Properes activitats:  
 
Dia Internacional de la Pau (21/09/2019) 
 
Aquest any se centrarà en el procés de pau de Colòmbia partir de la proposta del Colectivo 
Socio Jurídico Orlando Fals Borda. Durant el dissabte dia 21 de setembre es farà als jardins de  
Can Castells Centre d’Art un seguit d’activitats culturals (tallers infantils de dibuix; tallers de 
música i dansa; un dinar popular (“sancocho”) per la pau i actuacions musicals). També està 
prevista la projecció de documentals i una exposició. Aquesta jornada servirà per donar a 
conèixer la campanya en la qual treballa el Colectivo Socio Jurídico Orlando Fals Borda 
“Construyamos la paz con la participación de las víctimas del conflicto armado residentes en 
Catalunya y en el Departamento del Meta”. La campanya vol donar a conèixer el Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR) establert en 
l’ “Acuerdo Final de terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” 
de novembre de 2016 i per això es convidarà a participar especialment a la població 
santboaiana d’origen colombià. 
 
Ciutats Defensores dels Drets Humans (del 3 al 16 d’octubre) 
 
Aquest any comptarem amb la participació de 9 defensors i defensores de diversos països que 
participaran en les activitats dels 15 municipis catalans entre el 3 i el 16 d’octubre. A Sant Boi 
les activitats programades són:  
 



Amaru Ruiz (Nicaragua) i Magaly Castillo (Nicaragua)  4 d’octubre de 2019. Acte inaugural 
Barrejant'19. Can Massallera. 19 hores  
 
Noelia Heredia "La Negri" (poble gitano). 5 d’octubre de 2019. Actuació a la plaça Teresa Valls i 
Diví. 12 hores. 
 
Danilo Chammas (Brasil) i Leonardo Rentaría (Colombia). 5 d’octubre de 2019. "Converses" a 
la plaça Teresa Valls i Diví. 17 hores 
 
Danilo Chammas (Brasil) i Amaru Ruiz (Nicaragua). 7 d’octubre. Entrevista a Ràdio Sant Boi. 
11 hores. 
 
Danilo Chammas, Amaru Ruiz, Noelia Heredia, Sara Chitambo i Freddy Samuel Vázquez 
"Snif". 9 d'octubre. Trobada amb la Síndica de Gregues de Sant Boi i altres personalitats del 
Baix Llobregat. Hotel El Castell. 19 hores. 
 
Sunitha Krishnan (Índia). 10 d’octubre.  Cinemes Can Castellet. 19 hores 
 
Sara Chitambo (Sudáfrica) i Freddy Samuel Vázquez "Snif" (El Salvador). 14 d’octubre. Fòrum 
Alumnes ESO. Can Massallera. De 9 a 13,30 
 
Sunitha Krishnan (Índia). 15 d’octubre. Fòrum Alumnes Batxillerat. Can Massalera. De 9 a 
12,15 hores. 
 
Noelia Heredia "La Negri" (poble gitano). 15 d'octubre. Xerrada al Casal de barri de Camps 
Blancs. 19 hores. 
 
Si alguna entitat està interessada en organitzar alguna trobada específica amb algun defensor 
o defensora es podria fer en els horaris no coberts per altres compromisos. 
 
Barrejant’19 (4 al 6 d’octubre de 2019) 
 
Aquest any el Barrejant (que se celebrarà entre el 4 i el 6 d’octubre) tindrà com a lema “Per la 
solidaritat!”. D’aquesta manera finalitzarà la trilogia que en les dues edicions anteriors es van 
dedicar a la llibertat i a la igualtat respectivament. 
 
El divendres dia 4 hi haurà l’acte inaugural a Can Massallera amb la participació dels defensors 
de drets humans nicaragüencs Amaru Ruiz i Magaly Castiilo. A continuació es farà el 
tradicional sopar de la cooperació santboiana a càrrec de l'equip de missions i cooperació 
internacional del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu - Fundació Juan Ciudad ONGD i com a 
cloenda hi haurà l’espectacle de poesia i música "Un mar de paraules" de la mà de Veus de 
poetes, l'orquestra de vents Blai Brass de l'Escola de Música Blai Net i la companyia 
MigroDanza, Els diners del sopar es destinaran al projecte “suport al programa d’atenció 
primària a la salut mental del Senegal de la Fundació Juan Ciudad ONGD 
 
Dissabte el Barrejant es trasllada a la plaça Teresa Valls i Diví i al llarg de tot el dia es faran 
activitats adreçades al públic infantil com l’espai de joc Tata Inti o el taller creatiu de caixes de 
cartró; música a càrrec de Noelia Heredia “La Negri”, cantaora de flamenc i una de les poques 
dones gitanes que toca el cajón; l’actuació del poeta, video-artista, slamer, performer i joglar 
Dani Orviz o l’espectacle de foc dels Diables de Casablanca. També hi haurà un espai per la 
conversa amb dos defensors de drets humans: Danilo Chammas, activista brasiler pels drets 
mediambientals i defensa de la terra i el territori davant de l’acció d’empreses mineres, i 
Leonard Renteria, activista social i artístic colombià que treballa per la construcció de la pau i el 
desenvolupament comunitari. Aquell mateix dia també hi haurà l’actuació de la cantant, 
ballarina, percussionista i compositora de Costa de Marfil, Dobet Gnahoré que ja va actuar al 
Barrejant’13. Actuarà a Sant Boi després de la seva participació en la cerimònia inaugural de la 
Copa Africana de Nacions de Futbol el passat  21 de juny a l’estadi del Caire i del concert que 
farà a les Festes de la Mercè de Barcelona. 
 



Diumenge dia 6 és el dia del Barrejant dedicat sobretot al públic familiar amb la ludoteca 
“Sonàrium, el viatge dels sentits”; l’actuació de Marc Parrot i Eva Aemisen amb el seu 
espectacle “Tinc un paper” i com a cloenda l’actuació del grup Xiula amb l’espectacle “Donem-li 
una volta al cos”. 
 
Durant els dos dies a la plaça Teresa Valls i Diví hi haurà la Fira d’Entitats i el Bar Rejant. Pel 
que fa a la Fira s’està mirant un nou disseny de l’espai tenint en compte que després de 
consulta feta només hi ha 16 entitats que han dit que muntaran estand. 
 
Amb motiu del "Barrejant'19", Bee The Planet ha fabricat uns wraps (teles encerades que 
substitueixen el paper film) amb teles africanes gràcies a la col·laboració de VOLS Voluntariat 
Solidari que n'ha gestionat la compra a través d'un grup de persones voluntàries als projectes 
de Sierra Leone.  
 
7. Torn obert de paraules 
 
-S’informa que al Ple Municipal del 18 de juliol es va aprovar la moció demanant l’alliberament 
de la Luisa Hanoune amb el vot favorable dels grups municipals de Sant Boi en Comú- En 
Comú Guanyem (SBeC-ECG), Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal (ERC-
AM), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP) i PODEM-EUiA i 
l’abstenció del grup municipal de Ciutadans. Aquesta proposta l’havia presentat a l’anterior 
reunió del Consell Sindicalistes Solidaris i anteriorment al Ple, la Vicepresidencia/GRUP Motor 
del Consell va enviar una carta al Consolat d’Algèria demanant també l’alliberament de la 
Louisa. 
 
-S’informa que al viatge d’avaluació del projecte de Kassumay al Senegal i aniran Anna 
Escudé, DESOS Opció Solidària i Francesc Garreta, Fundació Juan Ciudad ONG, per part de 
les entitats del Consell i Alba Martínez i Manuel J. Pérez, per l’Ajuntament. 
 
 
-S’informa que des del dia 13 de juliol hi ha 6 nens sahrauís acollits per famílies santboianes en 
el projecte d’ASBIS amb el que col·labora l’Ajuntament. 
 
-Es comenta la situació d’Ensenyament Solidari que ha anunciat la seva dissolució com a 
entitat i es planteja la possibilitat de contactar amb ells per tal que no es perdi tota la valuosa 
feina realitzada per Ensenyament Solidari. 
 
-Des del Parc Sanitari Sant Joan de Déu-Fundació Juan Ciudad s’explica les activitats previstes 
pel mes d’octubre (Cros Solidari i Jornades de Còmic i Salut Mental). 
 
-Amizade explica que està col·laborant amb el projecte del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament “Resposta a la crisi humanitària arran de les inundacions causades pel cicló 
Idai a Moçambic”. 
 
-Alba Martínez Vélez informa que ha estat nomenada com a Tinenta d'alcaldia de Ciutat 
Educadora des del passat 2 de juliol i que per tant continuarà amb la responsabilitat política de 
l’àmbit. 
 


