
ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ, 
SOLIDARITAT I PAU 
 
Acta: núm. 2/2021 
Data: 8 de juliol de 2021  
Hora: 18 hores 
Lloc: Presencial (Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ) i telemàtica  
 
Assistents:  
Carme Mangues, Fundació Kassumay 
Begoña Galera Comas, Fundació Pau i Solidaritat 
Andreu Heredero Vidal, Associació Destí Origen 
Carme Alcalde, Associació d'Amistat San Miguelito Sant Boi i Cooperacció 
Gemma Griera, Cooperacció 
Malamine Soly, Associació Dunia Kato  
Montserrat Gibert, Fundació Vicente Ferrer 
Maria Rubia, PSC  
José Antonio Iniesta, Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris 
Carlos Campdedrós, Ciutadans- C's Sant Boi 
Judith Moreno Valderrama, Associació Compassió i Vida 
Francesc Garreta, Fundació Juan Ciudad 
Alejandra Valbuena, Enginyeria Sense Fronteres 
Yolada Mesa, Enginyeria Sense Fronteres 
Josep Maria Torrents - VOLS Voluntariat Solidari 
Jordi Sala, Fundació Kassumay 
Machú Ara, Grup de Suport al Colectivo de Mujeres de Matagalpa 
Rosa M. Alejandre Sastre, Fundació Kassumay 
Anna Escudé, DESOS Opció Solidària  
Sergio Salvador Badenas, Creu Roja 
Carolina Pascual, Assemblea de Cooperació per la Pau  
Clara Sopeña, tècnica municipal 
Manuel J. Pérez, tècnic municipal 
Alba Martínez Vélez, Tinenta d'Alcaldia de Ciutat Educadora 
 
Ordre del dia: 

 
1. Aprovació de l’acta de la reunió del Consell del dia 16 de març de 2021 
 
S’aprova. 

 
2. Valoració Sant Jordi Solidari, Festa del Comerç Just i Dia Mundial de les Persones 
Refugiades 
 
Pel que fa a aquestes activitats, aquestes són les dades: 
 
Sant Jordi Solidari 
 

• Nombre de videos gravats de recomanacions llibres: 12 
-Visualitzacions totals al Canal Youtube: 557 
 

• Presentació llibre Michel Reynard:  
-Assistents presencials: 45  
-Visualitzacions Canal Youtube: 103 

 
• Presentació llibre Refugiats climàtics: 

-Assistents presencials: 32  
-Visualitzacions Canal Youtube: 81 

 



 

Festa del Comerç Just 

• Gravació vídeo Manifest Comerç Just 2021 
- Nombre de persones participants en la gravació: 8 (de 7 entitats) 
- Nombre de visualitzacions al Canal Youtube: 99 

 
• Nombre d’entitats participants en la Fira del Comerç Just : 8 

- DESOS 
- VOLS -BOSCO GLOBAL 
- AASMSB 
- COOPERACCIÓ 
- KASSUMAY 
- SINDICALISTES SOLIDARIS 
- FUNDACIÓ VICENTE FERRER 
- ENGINYERIA SENSE FRONTERES 

 
• Vendes Fira del Comerç Just: 142,70 € / 17,83 € per entitat 

 
• Espectacle teatral familiar “Llepafils” 

- Nombre d’assistents: 125 (aforament complet, segons protocol Covid-19) 
 
Dia Mundial Persones Refugiades 
 

• Nombre d’escoles i alumnes participants projecte “Bridges/Ponts”: 12 escoles,  715 
alumnes, 9 joves de l’Esfera jove 

• Vídeo 20 J Commemoració DMPR: 29 visualitzacions 
• Nombre de visualitzacions video expo “Con un pie a cada lado”: 53  
• “Música Sense Fronteres”: encara estan fent el tancament de l’activitat però els 

organitzadors (Destí Origen) fan una bona valoració qualitativa que aquest any ha inclòs 
més activitats que les estrictament musicals d’edicions anteriors (taules rodones, teatre, 
activitats infantils ...). Consideren també que han de millorar el tema de la comunicació. 

 
3. Convocatòria subvencions 2021/2022 
 
S’informa que la convocatòria ja està publicada i que tindrà dos línies de subvencions: projectes de 
cooperació i projectes d’educació per a la solidaritat. Tota la informació està en la pàgina web de 
l’ajuntament (www.santboi.cat). El termini de sol·licitud finalitzarà el 21 de juliol. 
 
4. Pla Municipal d'Educació i Formació per a la Solidaritat, Pla Director de Cooperació al 
Desenvolupament i Pla Municipal d’Acollida a les Persones Refugiades 
 
Pla Municipal d'Educació i Formació per a la Solidaritat 
 
S’informa que aquest Pla es va aprovar inicialment per la Junta de Govern Local al mes de juny i ara 
mateix està en període d’exposició pública en la que es poden presentar al·legacions. El Pla consta 
de dos documents (Estudi i Pla d’Acció) i té com a objectiu “Educar per a la solidaritat fomentant una 
actitud crítica i compromesa de la ciutadania en la lluita contra les desigualtats, que contribueixi a la 
justícia global i al desenvolupament sostenible des de l’acció local". La durada del Pla serà de 2021 
a 2026. 
 
Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 
 
S’informa que un cop acabat l’anterior Pla Director el passat mes de desembre de 2020, s'inicia el 
procés d’avaluació d’aquest Pla i l’elaboració d’un de nou que serà finançat amb una subvenció de 
la Diputació de Badalona i que tindria una durada fins al 2026. Es farà una selecció entre les 
propostes que presentin consultoríes i persones expertes.  
 



Pla Municipal d’Acollida a les Persones Refugiades 
 
S’informa que un cop acabat l’anterior Pla i la seva avaluació, s’ha encarregat la redacció del nou 
Pla a la Gemma Pinyol que ja va fer l’avaluació de l’anterior. 
 
5. Dia de la Pau i Barrejant 2021 
 
S’informa en aquest punt que el tècnic de cooperació Jesus Maestro ha marxat de l’ajuntament a 
una altra feina. 
 
Dia Internacional de la Pau 2021 
 
S’informa que les activitats del programa d'aquest any al voltat del dia 21 de setembre serien una 
taula rodona sobre experiències de voluntariat per la pau i l’obra de teatre “Alhayat" formarà part de 
la temporada de tardor de Cultura i que tracta de l’experiència de persones voluntàries en un camp 
de refugiats a Grècia. 
 
Barrejant 2021 
 
S’informa que aquest any es vol tornar a les activitats presencials, tot i que no podrà ser com en 
anys anteriors a la pandèmia,  
 
Es planteja que comenci el dia 1 d’octubre amb l’acte inaugural i que l’acte principal es faria al llarg 
del dissabte dia 2 d’octubre al pati de l’escola Antoni Gaudí. De dilluns 4 a dijous dia 7 d’octubre es 
farien diverses activitats (presentació del llibre “La nueva cooperación”; documentals; activitats 
adreçada al públic infantil; ...) 
 
Pel que fa a la Fira d'Entitats es planteja de fer-la durant el dissabte dia 2 al pati de l’escola Antoni 
Gaudi. S'enviarà un formulari de Google per saber l'opinió sobre aquesta proposta. També 
s’actualitzarà la Fira Virtual que està a la web www.barrejant.cat  amb dues noves entitats (Dunia 
Kato i Destí Origen), els OPIS i l'exposició de carrer de banderoles. 
 
L’eix temàtic d’aquest any seguiria centrant-se en els Objectius de Desenvolupament Sostenibles, 
en aquest cas els vinculats a les persones (ODS 5, 8 i 10). El lema que es planteja és “Les 
persones, primer". 
 
L’acte inaugural es podria fer a Can Massallera o la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. En el cas que 
es fes l’espectacle de foc dels Diables de Casablanca al parc de la Muntanyeta, la inauguració es 
faria en la Biblioteca. 
 
S’explica també que per motius de restriccions sanitàries no es podrà fer ni sopar ni dinar popular. 
Pel que fa a la programació del dissabte seria similar a la d’edicions similars amb activitats infantils i 
musicals. 
 
Es farà també un objecte amb motiu d’aquesta edició del Barrejant que serà una bossa de comerç 
just amb la nova imatge gràfica de la cooperació.  
 
Machú Ara del Grup de Suport del Colectivo de Mujeres de Matagalpa es mostra d’acord amb la 
proposta de fer una fira d’entitats presencial. 
 
Carme Alcalde d'AASMSB està d'acord en fer la Fira i de fer-la en el pati d’una escola. Informa 
sobre la possibilitat de fer un passi d’un documental sobre la situació a Nicaragua.  
 
Francesc Garreta de la Fundació Juan Ciudad-Parc Sanitari de Sant Joan de Déu informa que al 
setembre es celebrarà el 125 aniversari del Parc Sanitari i en referència al lema diu que és una mica 
ambigu i que es pot interpretar de diverses maneres. Planteja que es revisi per incloure, entre altres 
coses, el tema del medi ambient. 
 
La Montse Gibert vol que es concreti més el lema i explica també que la Fundació Vicente Ferrer té 
una exposició que es podria fer amb motiu del Barrejant 



 
Jordi Sala de la Fundació Kassumay pregunta com s’ha pensat controlar l’accés a les activitats al 
pati per garantir els aforaments i la resta de mesures COVID-19. 
 
Alba Martínez explica l’experiència que hi ha hagut en la Festa Major i en les activitats que ara 
mateix s’estan fent en la programació Viu l’Estiu”, algunes d'elles al pati de l’escola Antoni Gaudí, en 
les que hi ha una inscripció prèvia. 
 
Begoña Galera Comas de la Fundació Pau i Solidaritat planteja que el lema sigui “Les persones i els 
seus drets, primer” que s’accepta per consens. 
 
Es demana a les entitats que contestin el qüestionari abans del dia 15 de juliol per saber l’opinió de 
totes les entitats sobre com hauria de ser el  
 
6. Torn obert de paraules 
 
- L’Anna Escudé explica la iniciativa que estan intentant portar a terme diverses entitats que 
treballen amb Nicaragua d’un pronunciament sobre la situació en aquest país arran, entre altres 
coses, de les detencions de diverses persones candidates opositores. 
 
- Machú Ara informa que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament va organitzar el mes 
passat un viatge a Nicaragua en el que va participar el president del Fons i que ha provocat el 
rebuig de diverses entitats, entre altres el Grup de Suport al Colectivo de Mujeres de Matagalpa ja 
que ha estat utilitzat políticament pel govern de Nicaragua. Informa que han estat convidades a 
participar en la reunió del Consell Assessor del Fons  del dia 15 de juliol en que s’informarà d’aquest 
viatge. Considera que no s'hauria d'haver fet aquest viatge. 
 
- Carme Alcalde diu que cal fer un pronunciament sobre la situació a Nicaragua i que no es pot 
esperar més. 
 
- Alba Martínez diu que com a membre de la Junta del Fons no es va assabentar d’aquest viatge 
fins que es va difondre per les xarxes i tornarà a parlar del tema en la propera Junta. Diu també que 
és important que el Grup de Suport participi al Consell Assessor.  
 
- Francesc Garreta informa d’una activitat solidària d’una entitat juvenil de l'escola Sant Josep el 24 
de juliol que destinarà la recaptació al Parc Sanitari Sant Joan de Deu.  
 
- Anna Escudé informa d'un projecte en el que també participa Creu Roja i que vincula l’acció 
comunitària amb dones i agricultura ecològica i demana que si alguna entitat sap d’alguna dona que 
pugui estar interessada en el projecte que contacti amb ella. Es planteja que es pugui fer una visita 
conjunta als horts de DESOS. Es pregunta si poden participar en el projecte dones en qualsevol 
situació administrativa i es contesta que sí. 
 
- S’informa que el mandat de la Vicepresidència/Grup Motor finalitza la mes d’octubre i que s’haurà 
de procedir a la elecció de les seves components. 
 
- La Montse Gibert planteja que caldria fer un debat sobre el concepte de “persones vulnerables” . 


