
ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ, 
SOLIDARITAT I PAU 
 
Acta: núm. 2/2020 
Data: 9 de juny de 2020 
Hora: 18 hores 
Lloc: Telemàtica  
 
Assistents:  

 
José Antonio Iniesta, Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris 
Maria Roda, Sant Boi en Comú 
Marc Massoni Bravo, Sant Boi en Comú 
Carme Alcalde, Associació d'Amistat San Miguelito Sant Boi i Cooperacció 
Jordi Sala i Hernández, Fundació Kassumay  
Carme Mangues, Fundació Kassumay  
Rosa María Alejandre, Fundació Kassumay 
Machu Ara Sorribas, Grup de Suport al Colectivo de Mujeres de Matagalpa 
Gloria Muñoz Font, Grup de Suport al Colectivo de Mujeres de Matagalpa 
Francesc Garreta, Fundació Juan Ciudad 
Anna Escudé, DESOS Opció Solidària 
Isidoro Teruel Manchon, Amical de Mauthausen i altres camps 
Enric Garriga Elies, Amical de Mauthausen i altres camps 
Alfonsa Santiesteban Castillo, Fundació Pau i Solidaritat 
Susana Agüera Salces, Enginyeria Sense Fronteres 
Judith Moreno Valderrama, Associació Compassió i Vida 
Sergio Salvador Badenas, Creu Roja  
María Khury Aruelo, Assemblea de Cooperació per la Pau  
Amor del Álamo Margalef, Fundació Vicente Ferrer 
Marina Aguilar, tècnica del FCCD 
Clara Sopeña, tècnica municipal 
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 del Consell de dia 29 de gener de 2020 
 
S’aprova 
  
2. Informació sobre les activitats i projectes desenvolupats a l’àmbit de cooperació des 
de l’anterior reunió del Consell: Sant Jordi Solidari; Festa del Comerç Just; convocatòria 
subvencions 2020/21; nou Pla Municipal d’Educació per a la Solidaritat i nova web 
www.barrejant.cat.  
 
Com a documentació prèvia a la reunió del Consell es va enviar la següent informació sobre 
aquest punt: 
 
Sant Jordi Solidari 
 
• Setmana 20-24 d'abril: publicació diària d'una càpsula de propostes bibliogràfiques a les 
xarxes socials (propostes infantils, per adults, recursos pedagògics i informació i dades sobre 
les roses de proximitat) 
 
Festa del Comerç Just i la Banca Ètica 
 
• 9 maig: es va compartir a les xarxes socials el manifest elaborat per La Coordi 
• Durant la setmana es comparteixen les publicacions de La Coordi a les xarxes socials 
 
 



Subvencions concedides a la convocatoria 2020/2021 
 

TÍTOL PAÍS ENTITAT IMPORT 
TOTAL 

IMPORT 
SUBVENCIÓ 

Dona, igualtat i treball digne al 
Marroc 2019-2022 (Fase II) 

Marroc Fundació Josep 
Comaposada/ 
Sindicalistes 
Solidaris 
 

101.515,00 € 15.000 € 
(7.500 al 2020 i 
7.500 al 2021) 

Accés al dret a un habitatge 
digne amb sanejament bàsic 
per a 49 dones i les seves 
famílies en situació de 
vulnerabilitat de la comunitat 
rural de H. R. Palyam, a l’àrea 
de Madakasira, districte 
d’Anantapur, Índia 
 

Índia Fundació 
Vicente 
Ferrer 

168.709,45 € 15.000 € 
(7.500 al 2020 i 
7.500 al 2021) 

Centre de Santé Mentale Dalal-
Xel Thiès 

Senegal Fundació Juan 
Ciudad 

55.899,23 € 15.000 € 
(7.500 al 2020 i 
7.500 al 2021) 

Drets econòmics i alimentació 
amb perspectiva de gènere a 
San Miguelito, (Nicaragua) 
 

Nicaragua Desos Opció 
Solidària 

329.534,14 € 15.000 € 
(7.500 al 2020 i 
7.500 al 2021) 

Promoció del respecte i 
compliment dels Drets Humans 
per part de les 
EmpresesTransnacionals 
(ETS) a Colombia 
 

Colòmbia Fundació Pau i 
Solidaritat 

117.950,00 € 15.000 € 
(7.500 al 2020 i 
7.500 al 2021) 

Ampliació de l’escola salesiana 
de secundària a Mimboman 
(Yaoundé- Camerún). Fase II 
 

Camerún VOLS 
Voluntariat 
Solidari 

128.864,82 € 15.000 € 
(7.500 al 2020 i 
7.500 al 2021) 

 
Subvenció denegada per manca de pressupost a la convocatoria 2020/2021 
 
TÍTOL PAÍS ENTITAT IMPORT 

TOTAL 
SUBVENCIÓ 
SOL.LICITADA 

Origen Yeumbeul: La 
(in)formació salva vides 

Senegal Dunia Kato/ 
Fundació Pro 
Activa Open 
Arms 
 

86.152,00 € 14.972,00 € 

 
Elaboració del Pla Municipal d'Educació i Formació per la Solidaritat - PMEFPS 
(febrer/maig 2020) 
 
Recollida de dades: 
 
• Qüestionari virtual adreçat a: 

-Centres educatius 
-Entitats del Consell de Cooperació 

• Entrevistes virtuals amb diferents unitats i departaments de l'Ajuntament per plantejar 
possibles sinèrgies i un treball més interdisciplinar: cultura, educació, mediació, igualtat, 
joventut, comunicació... 
 
Anàlisi i tractament de dades qualitatives i quantitatives: 
 



• Anàlisi del calendari anual d'activitats sensibilització: nombre d'assistents, evolució de la 
despesa, nombre d'activitats realitzades, participació de les entitats, etc. 
• Anàlisi de les activitats als centres educatius ofertades a la guia: per temàtiques, 
demanda, despesa, per cicle educatiu, etc. 
• Elaboració d'un DAFO (informació extreta dels qüestionaris i entrevistes als centres  
educatius i entitats) 
• Redacció del Pla: Context, Introducció, Metodologia, Objectius, línies estratègiques... 
 
Nova pàgina web (www.barrejant.cat) 
 
• Revisió i actualització de continguts 
• Revisió i actualització de la imatge 
• Reestructuració dels diferents apartats 
 
Clara Sopeña explica que s’han rebut 5 sol·licituds de beques pel voluntariat Internacional, però 
que només 2 han estat admeses a tràmit, la resta han quedat fora per no complir els barems 
econòmics (l'any que ve es repensarà aquesta fórmula perquè no sigui un impediment). Per la 
situació excepcional d'estat d'alarma s'ha ampliat el termini de sol·licituds fins el 17 de juny. Tot 
i que la crisi de la covid-19 no els permetrà viatjar aquest estiu, els voluntaris/es poden aplaçar 
el viatge per d'aquí a uns mesos.  
 
3. Situació de les entitats de cooperació i de les persones que en formen part i 
presentació de l’“Informe sobre la situació de les zones i els projectes de la cooperació 
santboiana arrel de la situació de la crisi de la COVID19”.  
 
Alba Martínez agraeix a totes les entitats que han enviat informació sobre els seus projectes i 
contraparts.  Es pot consultar tota la informació a la mateixa web de particiPASSIÓ, i a finals de 
mes es maquetarà el document per fer-ne difusió a les xarxes i web del Barrejant.  
 
Algunes entitats comparteixen la informació que han traslladat a l'Informe: 
 
Alfonsa Santiesteban (Fundació Pau i Solidaritat): La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) 
és la seva contrapart a Colòmbia. Els treballadors tenen moltes mancances, sobretot en 
seguretat de la salut, el sindicat s'ha centrat en això. La situació que ja hi havia a Colòmbia, l' 
incompliment dels acords de pau, etc. se suma a la crisi de la pandèmia, i a més els companys 
dels sindicats son una "diana", estan perseguits. Gairebé el 53% de treballadors i treballadors 
es troben a l'economia informal, i per això les poques mesures que ha pres el govern, en quant 
a prestacions, no han arribat a totes aquestes persones que no estan cotitzant. S'està 
demanant ara una renda bàsica mínima... Aquestes són les preocupacions actuals. 
 
Anna Escudé (DESOS): A Nicaragua el govern no pren cap tipus de mesura i mai es parla de 
covid-19, sinó de pneumònies atípiques... La població sí que està prenent mesures d’aïllament, 
protecció... però la situació és complicada. 
 
Carme Alcalde (Associació d'Amistat San Miguelito Sant Boi): Actualment no tenen cap projecte 
però segueixen en contacte amb la gent de Nicaragua. La situació és gravíssima i el govern 
promou events multitudinaris... i està morint moltíssima gent. Nicaragua sembla que serà un 
dels punts més greus del planeta, en quant a l'afectació de la covid-19. 
 
Francesc Garreta (Fundació Juan Ciudad ONGD). S'ha centralitzat tota l'acció des de Juan 
Ciudad Madrid, però no tenen dades actuals de la pandèmia. El que saben és que s'ha obert el 
trànsit marítim per fer arribar mercaderies i els sistemes de protecció. 
 
José Antonio Iniesta (Fundació Josep Comaposada Sindicalistes Solidaris): Marroc ha estat 
confinat, amb reducció de la mobilitat i parada d'activitat.  
 
Carme Mangues (Fundació Kassumay): A Senegal tenen molta pràctica en control de 
pandèmies, el problema és més aviat econòmic (com ha afectat la parada de tota l'activitat als 
mercats, etc). 
 



Judith Moreno (Associació Compassió i Vida): Tenem uns quants nens apadrinats a Burkina 
Fasso, i pel moment saben que no han estat afectats pel virus, però sí que hi ha hagut algun 
problema a l'hora de rebre el menjar. Segueixem en contacte i comunicació amb ells.  
 
4. Manifest de la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (CONFOCOS) 
“Cooperació contra el coronavirus" 
 
Alba Martínez explica que es tracta d’un document elaborat per la CONFOCOS (de la qual en 
forma part també el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament) i que està demanant a 
les entitats locals i a les persones electes que s’adhereixin. Explica que ella ja ho ha fet a títol 
individual i que ha convidat regidors/es de Sant Boi a fer-ho. 
  
Carme Mangues explica que el manifest va sorgir arrel de l'amenaça de la covid-19 i per 
demanar que els governs municipals es posessin d'acord per abastir les poblacions dels països 
del Tercer Mon i la població local. Les entitats com a tal no poden adherir-s'hi, però avui es pot 
aprovar en aquest Consell que es porti al Ple del mes de juny la proposta que l’Ajuntament de 
Sant Boi s’adhereixi. Ja veiem que cada entitat està fent accions a través de les seves 
contraparts però és un molt important que hi hagi aquesta adhesió per part del Ple Municipal. 
 
S’acorda presentar al Ple Municipal la proposta que l’Ajuntament de Sant Boi s’adhereixi al 
manifest “Cooperació contra el coronavirus” de la CONFOCOS. 
 
5. Informació sobre les pròximes activitats 
 
Clara Sopeña explica totes les activitats previstes pel Dia Mundial de les Persones Refugiades :  
 
Campanya #VersosRefugiats 

Campanya per crear versos i difondre’ls a través de les xarxes socials! #DMPR2020 
#VersosRefugiats. 12 grafiters de Sant Boi escriuran  els versos en diferents espais de la ciutat. 

Exposició Virtual “Refugiades de lluny i de prop” de l’Assemblea de Cooperació per la 
Pau 

Del 15 al 28 de juny a www.barrejant.cat 

Pel·lícula “Fuego en el mar (2016)” 

Del 18 al 21 de juny es donarà accés virtual gratuït a la pel·lícula, sobre l’arribada de persones 
migrants  a l’illa de Lampedusa, a través d’un codi compartit a les xarxes socials. Amb la 
col·laboració de CineBaix. 

Espai Informatiu a Ràdio Sant Boi  

Entrevista a la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat el divendres 19 de juny als informatius  
de les 13h i les 20h (FM 89.4). 

Manuel Pérez explica que pel Dia Internacional de la Pau està previst portar l'obra de teatre  
FADWA, a proposta de l'Associació Catalana per la Pau el diumenge 20 setembre a Can 
Massallera, coincidint amb l'inici de la temporada de la programació d'arts escèniques. En cas 
que no es pugui fer amb un aforament presencial, es gravaria i es difondria l'activitat per 
xarxes.  Es tracta d'una obra de Mar Casas i Clara Garcés, sobre la vida i obra de la poetessa 
palestina Fadwa Tuqan.  
 
6. “Barrejant’20. Trobada de la Solidaritat de Sant Boi de Llobregat”: debat i propostes 
sobre les característiques de l’edició d’aquest any 2020. 
 
Manuel Pérez explica que s’està valorant molt com fer el Barrejant aquest any, previst pels dies 
2, 3 i 4 d’octubre. Una primera qüestió a tenir en compte i que condiciona la resta de la 
programació, és si s’ha de fer la fira d'entitats presencial i això és una decisió en la que han de 
participar les entitats, les veritables protagonistes d’aquesta activitat del Barrejant. Es passarà 
una enquesta perquè les entitats valorin un seguit de qüestions relacionades amb el programa 
d’activitats del Barrejant, entre elles la Fira. Una de les opcions que es planteja es la de fer una 



fira no presencial. Es tractaria d’una fira virtual, a la que s’accediria des de la pàgina web i es 
podria veure els stands de les entitats, amb explicacions de qui son i què fan, com col·laborar 
fent-se soci o voluntari o fent una aportació econòmica. Això és podria complementar també 
aprofitant els 60 OPIS (stands expositius) distribuïts per la ciutat, amb informacions de 
cadascuna de les entitats. Podria estar tot el mes d'octubre. També es podria fer una exposició 
de torretes (estructures de banderoles) a diferents places i espais de la ciutat per donar a 
conèixer les entitats i la feina que fan .  
 
També es preguntarà al qüestionari sobre la inauguració del Barrejant (aquest any amb la no 
presència de defensors per la suspensió del projecte presencial del projecte Ciutats 
Defensores). Pel que fa al Sopar de la Cooperació Santboiana es podria fer igual a Can 
Massallera prenent mesures de seguretat com la limitació d'aforament i el manteniment de la 
distància social o bé traslladar-ho a la plaça Teresa Valls i Diví i fer un dinar el dissabte al 
migdia.  
 
Es demana a les entitats que contestin al qüestionari abans del dia 18 de juny. 
 
Francesc Garreta planteja que ha de consultar sobre la disponibilitat de l'equip del Parc Sanitari 
si es canvia el sopar al dissabte al migdia. Per altra banda, considera que és molt interessant 
plantejar el Barrejant amb un format mixt (presencial i no presencial) . 
 
Amor del Álamo creu que el mes d'octubre serà complicat si hi ha un rebrot però veu 
interessant les propostes dels OPIS, que arriben a la ciutadania. Potser seria millor fer un dinar 
a l'aire lliure i no en un espai tancat.  
 
Enric Garriga comenta que Amical és una entitat diferent a la resta d’entitats membres del 
Consell però poden donar suport a totes les activitats del Dia Mundial de les Persones 
Refugiades i del Dia de la Pau. Creu que està bé buscar formats diferents pel Barrejant. 
 
Susanna Agüera diu que està d’acord amb el format mixt però com a entitat encara estan 
parlant de com s’organitzen, com desescalen i se li fa difícil pensar en això. Però plantejar un 
format mixt sempre dóna una seguretat per si les condicions no són bones i poder fer d’alguna 
manera les activitats. 
 
Manuel Pérez comenta que aquest any estava previst fer un projecte per dinamitzar la fira 
d'entitats, tal com va sortir de l'avaluació del Barrejant de l'any passat però ateses les 
circumstàncies aquest no és el millor any per fer-ho. La fira virtual potser pot ajudar per 
dinamitzar-la, amb la gravació d'un vídeo de cada entitat com si fossin a l'estand, per exemple. 
 
Machu Ara està d’acord en fer un vídeo de les entitats si no es fa la fira presencial.  
 
Francesc Garreta planteja que si es fa el dinar a l'aire lliure, es podria plantejar establir una 
col·laboració amb els restauradors de Sant Boi amb l’objectiu de reactivar els sectors de la 
ciutat més impactats per la crisi de la covid.  
 
Alba Martínez diu que és molt bona idea reactivar, amb el Barrejant, els sectors més colpits per 
la crisi de la covid-19. Es podria incorporar un menú Barrejant durant aquella setmana 
d'octubre. Amb el Dia Mundial de les Persones Refugiades també s’ha intentat implicar 
diferents actors de la ciutat, diferents departaments... 
 
Carme Mangues diu que totes les iniciatives que facin pinya amb entitats i la societat 
santboiana ajudaran força, perquè venen moments complicats a nivell de negociacions, 
pressupostos... i el que apropi la ciutadania al món de cooperació serà en benefici de tots.  
 
Alba Martínez diu que sigui com sigui aquest any hi haurà Barrejant, així com un espai per a les 
entitats. Comenta també que moltes entitats han fet servir diferents formats per adaptar-se a 
les circumstàncies:  ESF, Cooperacció o Amical han fet sessions virtuals (cinefòrums, 
commemoracions...). DESOS i Kassumay també han estat molt actius a les xarxes. Aquest any 
podem sumar més petites accions i obrir les portes a nous públics pel Barrejant.  
 
També aclareix que l’edició presencial de Ciutats Defensores dels Drets Humans, prevista pel 
mes d’octubre, s'ha suspès (tot i que hi haurà fòrums virtuals amb defensors) i els municipis 



participants han de pensar com representen aquesta connexió internacional sense els 
defensors i defensores dels drets humans.  
 
7. Torn obert de paraules 
 
Francesc Garreta explica que el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu ha posat en marxa una 
campanya per a la cobertura de necessitats alimentàries i sanitàries que arribarà a 290 
beneficiàries. És tracta d’una campanya de micromecenatge de 5 mesos de durada. Clara 
Sopeña suggereix que es poden posar en contacte amb la Fundació Ordesa que té una 
convocatòria per aquests temes. 
 
Isidoro Teruel explica el projecte en el que està treballant l‘Amical de recerca sobre els 
deportats del Baix Llobregat als camps nazis. El treball estudia la seva trajectòria fins que 
arribaven als camps. Es vol presentar al mes d'octubre de forma virtual o presencial i aprofitar 
la Xarxa Mai Més dels instituts del Baix Llobregat. També volen fer una pàgina web i un llibre. 
Alba Martínez recorda que el Ple ordinari del passat 30 d'abril va aprovar, per unanimitat, 
"l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a la 'Xarxa de Memòria Democràtica del 
Baix Llobregat' per tal de desenvolupar, conjuntament amb altres municipis i entitats de la 
comarca, projectes de memòria democràtica". Una xarxa de la qual també forma part l'Amical 
de Mauthausen, així com altres entitats i ajuntaments de la nostra comarca.  
 
Jordi Sala explica que la Fundació Kassumay té una nova web i demana que es visiti i que si li 
faci arribar comentaris sobre el format i el contingut.  
 
Alba Martínez fa el tancament i agraeix l'esforç a les entitats per participar en aquest primer 
consell de participació en format virtual que s'ha celebrat a la ciutat. Recorda que s'enviarà el 
qüestionari sobre el Barrejant a les entitats i demana que es contesti.  
 
 
 
 


