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ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ, 
SOLIDARITAT I PAU 
 
Acta: núm. 1/2021 
Data: 16 de març de 2021 
Hora: 18:30 hores 
Lloc: Telemàtica  
 
Assistents:  

 
Anna Escudé - DESOS Opció Solidària  
Josep Maria Torrents - VOLS Voluntariat Solidari 
Yolanda Mesa, Enginyeria Sense Fronteres 
Andreu Heredero Vidal, Associació Destí Origen 
Pol Lupiáñez Ortega, Associació Destí Origen 
Yolanda Mesa, Enginyeria Sense Fronteras 
José Antonio Iniesta, Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris 
Malamine Soly, Associació Dunia Kato  
Maria Rubia, PSC  
Carme Mangues, Fundació Kassumay  
Ramon Giménez Lluch, Fundació Kassumay 
Rosa M Alejandre Sastre, Fundació Kassumay 
Carlos Campdedrós, Ciutadans- C's Sant Boi 
Carme Alcalde, Associació d'Amistat San Miguelito Sant Boi i Cooperacció 
Sergi Salvador Badenas, Creu Roja  
Alfonsa Santisteban, Fundació Pau i Solidaritat  
Carolina Pascual, Assemblea de Cooperació Per la Pau (ACPP)  
Machu Ara, Grup de Suport al Colectivo de Mujeres de Matagalpa 
Marc Massoni, Sant Boi en Comú 
Jesús Maestro, tècnic municipal  
Clara Sopeña, tècnica municipal 
Manuel J. Pérez, tècnic municipal 
Alba Martínez Vélez, Tinenta d'Alcaldia de Ciutat Educadora 
 
 
Ordre del dia: 
 
 

0.  Presentació del nou tècnic de cooperació, solidaritat i pau i de la nova associació 
membre del Consell: Associació Destí-Origen  i  

 
1. Aprovació de l’acta de la reunió del Consell del 10 de novembre de 2020 

 
2. Valoració activitats des de l’anterior reunió del Consell: Dia Internacional dels Drets 

Humans i Dia Escolar de la No-Violència i la Pau (DENIP)  
 

3. Pressupost Municipal de Cooperació 2021  
 

4. Pla Municipal d’Educació i Formació per a la Solidaritat 2020-2026 
 

5. Convocatòria subvencions àmbit de Cooperació i Solidaritat 2021-2022 
 

6. Properes activitats: Sant Jordi, Festa del Comerç Just, ... 
 

7. Torn Obert de Paraules  



 2

0.  Presentació nova associació membre del Consell (Associació Destí-Origen)  i del 
nou tècnic de cooperació, solidaritat i pau 

 
Es presenta al nou tècnic de Cooperació, Solidaritat i Pau, Jesús Maestro que està cobrint la 
baixa per maternitat de la Marina Aguilar. 
 
S’informa de la nova incorporació com a membres del Consell de l’Associació Destí Origen.  
 
1. Aprovació de l’acta de la reunió del Consell del 10 de novembre de 2020 
 
S’aprova l’acta. 
 
2. Valoració activitats des de l’anterior reunió del Consell: Dia Internacional dels Drets 

Humans i Dia Escolar de la No-Violència i la Pau (DENIP)  
 
Dia dels Drets Humans (desembre):  
 
S'han realitzat un total de 3 activitats: 
 
-Pel·lícula “L’última cinta des de Bòsnia”. Del 10 al 13 de desembre, emissió virtual gratuïta 
entrant a la Sala 7 de CineBaix Virtual. Un documental de CLACK Minimalfilms, dirigit per 
Albert Solé. 
 
-Taula Rodona “Bòsnia, 25 anys després”. El 10 de desembre, a les 19 hores. Emissió en 
directe: 10 de desembre, 19 hores A través del canal YouTube de l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat. Amb la participació d'Albert Solé, director del documental; Alma Masic, defensora 
de drets humans de Bòsnia; Pere Jorba, membre de l’associació santboiana Tothom, que va 
fer campanyes de solidaritat amb Bòsnia; Manel Vila, Director General de Cooperació al 
Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya,. Presenta: Alba Martínez Vélez, Tinenta 
d’Alcaldia de Ciutat Educadora. 
 
Link d’accés a la taula rodona: https://www.youtube.com/watch?v=pB7Kp6nztlc 
 
-Obra de Teatre "La nena dels Pardals", de la Companyia Teatre al Detall, a Can Massallera. 
Activitat presencial seguint tots els protocols de salut de la COVID-19. Assistents: 200 
alumnes de 3r i 4t primària de 4 escoles del municipi (Can Massallera, Pedagogium Cos, 
Amat Verdú i Salesians). 
 
Més informació a: 
 
https://barrejant.cat/2020/12/sant-boi-commemora-el-dia-internacional-dels-drets-humans-
amb-la-mirada-posada-a-bosnia/ 
 
Exposicions (novembre i desembre) 
 
- Exposició "Transformant el món: els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les 
Nacions Unides" de la Associació per les Nacions Unides a Espanya. Al vestíbul del Mercat 
Municipal de La Muntanyeta durant el mes de novembre. 

 
- Exposició "Armes Nuclears #MaiMés", de Fundació Per la Pau. Al vestíbul del Mercat 
Municipal de La Muntanyeta durant el mes de desembre. 
 
Dia Escolar de la Noviolència i la Pau, DENIP (gener) 

 
- Elaboració de “Maletes per la Pau”, 5 càpsules audiovisuals que s’han compartit a les xarxes 
socials de Cooperació. Les càpsules ofereixen una proposta plàstica per treballar cinc eixos 
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temàtics relacionats amb la cultura de pau: el diàleg, la identitat, la diversitat, les emocions i la 
pau positiva. La proposta s’ha fet arribar als centres educatius de primària de la ciutat perquè 
la puguin treballar a les aules i participar així en la commemoració del DENIP. 
 
El contingut dels vídeos ha estat elaborat per Marta Mercadé, educadora social especialitzada 
en creativitat i conflicte i membre de l'equip directriu de l'escola TRAÇ - Centre d'Expressió 
Plàstica. L'edició dels vídeos l'ha realitzat Andrés Pino, de Conjuntovacío. 
 
- Dades de seguiment dels videos  
 

• Canal de l’Ajuntament: 678 visionats (152 Diàleg, 178 Pau; 89 Identitat, 100 
emocions, 159 diversitat) 

• Caràkter: 1.111 visionats, amb un promig d'un 63,6% vist i amb una permanència 
promig de 1'33''. 

• Target: 49% dones i 51% homes.  
• Les franges d'edat: 

- 20% de 18 a 24 anys 
- 38,4% de 25 a 34 anys  
- 32,1% de 35 a 44 anys  
- 9% de 45 a 54 anys  

• Perfil al qual ens hem dirigit: educadors, professors i alumant d'ESO. 
• 2 posts publicats a Facebook amb 5475 usuaris i 101 interaccions. 

 
Link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDkKWqH9dPkDHkCNVsEbt34S3qi83W9Iw 
 
3. Pressupost Municipal de Cooperació 2021  
 
Es presenta el resum del pressupost municipal de cooperació 2021 en el que es destaca: 
 

• El pressupost total és de 429.601 € que significa un 0,80 % dels recursos propis 
municipals. 

• La distribució del pressupost per línies d’actuació és la següent: 
- Cooperació al desenvolupament: 34 % 
- Educació per a la solidaritat: 45 % 
- Ajut d’emergència: 1 % 
- Acollida: 16 %  
- Altres: 4 % 

• La distribució del pressupost per formes de gestió és la següent: 
- Gestió directa: 41 % 
- Gestió indirecta: 50 % 
- Gestió delegada: 9 % 

• Pel que fa a la distribució de la despesa per capítols pressupostaris, destaca 
l’increment del capítol I per la creació d’una nova plaça de tècnic/a de cooperació, 
solidaritat i pau. Aquesta feina es feia abans amb la figura de la tècnica del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament que treballava en temes d’educació per a 
la solidaritat i que econòmicament era una despesa imputada al capítol IV. 

 
4. Pla Municipal d’Educació i Formació per a la Solidaritat 2020-2026 
 
Es presenta el document sobre el Pla Municipal d’Educació i Formació per a la Solidaritat que 
consta de dos documents: l’estudi per l’elaboració del Pla i el Pla d’acció 2021 – 2026.  
 
Pel que fa a l'estudi, es destaca com a conclusions que l’Educació per a la Solidaritat (EPS) 
es una part essencial de la política pública de cooperació santboiana i que l’EPS consolida 
una cambra pròpia en el treball de les entitats. Pel que fa al Pla d’Acció es planteja com a 
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objectiu general “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.”1 
 
Un dels objectius estratègics, l’OE3, fa referència al treball amb la participació del Consell. En 
concret aquest objectiu planteja “O3. Mantenir i aprofundir en el treball en xarxa i l’articulació 
territorial com a mecanisme per multiplicar/incrementar l’impacte i la qualitat dels projectes” i 
es plantejen diverses accions amb la participació del Consell. 
 
L’Alfonsa Santisteban de la Fundació Pau i Solidaritat demana que l’Ajuntament comenci a 
donar exemple pel que fa a donar suport a les finances ètiques i al treball decent. Proposa 
també que en les clàusules dels contractes públics es promogui la contractació de contractes 
laborals indefinits i qiue també es promogui la promoció de plans d’igualtat per part de les 
empreses contractades. 
 
L’Alba Martínez explica que s’està portant a terme un projecte amb la participació de la 
Diputació de Barcelona de crear un sistema d’indicadors de la coherència al 
desenvolupament. També explica que l’any 2019 es va aprovar la Instrucció per la 
contractació pública responsable per part del Ple Municipal. 
 
La Maria Rubia del PSC vol afegir en el punt 3.2. "persones d'origen diversos”. Aquesta 
expressió s’afegirà al Pla. 
 
El José Antonio Iniesta de Sindicalistes Solidaris proposa incloure el donar a conèixer el paper 
de les organitzacions sindicals. 
 
L’Anna Escudé de DESOS pregunta sobre quin temps hi ha per presentar esmenes al 
document. 
 
L’Alba Martínez diu que es pot fer un trasllat del document a l’intern de les entitats i que en un 
termini màxim d’una setmana haurien de rebre aquestes propostes per incorporar-les a la 
versió definitiva del Pla.  
 
5. Convocatòria subvencions àmbit de Cooperació i Solidaritat 2021-2022 
 
S’informa de les característiques de la  convocatòria biennal de subvencions 2021-2022: 
  

• Aquest any hi haurà dues línies de subvencions: 
 

- Suport a projectes de cooperació al desenvolupament que duen a terme les 
entitats per tal d’impulsar el desenvolupament econòmic i el benestar social dels i 
les habitants dels països en vies de desenvolupament, a fi que ells mateixos 
puguin instrumentar un sistema de desenvolupament sostenible, econòmic i social 
- Projectes d'educació per a la solidaritat impulsats per les entitats de 
cooperació i vertebrats amb els projectes educatius dels centres educatius de la 
ciutat. 

 
• En tots dos casos, la convocatòria serà biennal i els projectes de cooperació i  les 

activitats d’educació per a la solidaritat es podran desenvolupar entre el 2021 i el 
2022. 

 
• Pel que fa als projectes de cooperació, l'entitat sol·licitant ha de tenir relació 

directa amb el soci local (contrapart responsable del projecte), sense la intervenció 

                                                 
1
 Es pot consultar l’esborrany de l’Estudi i el Pla a 

https://participa.santboi.cat/assemblies/consellcooperacio/f/118/meetings/117 



 5

d'altres entitats i en relació amb els projectes d'educació per a la solidaritat és 
imprescindible que el projecte compti amb una carta d'aval del centre o centres 
educatius on s'executarà la proposta i que en el formulari del projecte es detallin els 
compromisos consensuats amb aquest en cas d'aprovar-se. 

 
• Pressupost total: 

 
- Projectes de cooperació: 90.000 € 
- Projectes d’educació per a la solidaritat: 20.000 € 

 
• Import de les subvencions:  

 
- Projectes de cooperació: Un màxim del 80 % del cost del projecte i un import 
màxim de 15.000 € per projecte. 
- Projectes d’educació per a la solidaritat: Un màxim del 80 % del cost del 
projecte i un import màxim de 10.000 € per projecte. 

 
• Criteris de valoració: 

 
- Projectes de cooperació : Els mateixos que l’any passat. 
- Projectes d’educació per a la solidaritat: En relació amb l'entitat i vinculació a 
la ciutat; pertinència; capacitat operativa dels participants; metodologia; viabilitat; 
pressupost i sostenibilitat. 
 

• Justificació: 
 

- Informe intermig: 30 de gener de l’any posterior a la convocatòria. 
- Informe final: 30 de gener dels segon any posterior a la convocatòria. 
- Com a mínim, el 100 % de la subvenció concedida. 
- Despeses indirectes: < 10 % de la subvenció concedida. 

 
•    Calendari (previsió):  
 

- Març: aprovació inicial de les Bases de la convocatòria. 
- Abril: exposició pública i aprovació definitiva de les Bases. 
- Maig: període de sol·licitud de subvencions.  
-Juny/juliol: valoració de les sol·licituds presentades; aprovació de la concessió 
de subvencions i acceptació per part de les entitats beneficiàries.  

 
La Yolanda Mesa, d’Enginyeria Sense Fronteres, pregunta sobre la convocatòria anterior en 
que van demanar una ampliació del termini d’execució del projecte i si al no estar finalitzat es 
podrien presentar en aquesta nova convocatòria. Se l’informa que la sol·licitud ha estat 
acceptada i que es poden presentar ja que segons el calendari de la nova convocatòria ja 
haurien d’haver justificat la de l’any passat. 
 
La Maria Rubia del PSC pregunta si en la convocatòria es planteja la possibilitat que les 
activitats d’educació per a la solidaritat es poden fer en espais d’educació no formal. Se 
l’informa que en aquesta convocatòria no però que seria un element de valoració de la 
sol·licitud la participació d’entitats d’educació no formal. És una nova línia de subvenció que 
s’inicia aquest any i s’ha de veure com evoluciona. Es podria modificar en la convocatòria de 
2022-2023. 
 
Josep Maria Torrents de VOLS veu molt positiu el caràcter biennal de la convocatòria de 
subvencions. 
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6. Properes activitats: Sant Jordi, Festa del Comerç Just, ... 
 
Pel que fa al Sant Jordi Solidari s’informa que el 22 d’abril es presenta el llibre “Michel 
Reynard. Una vida de comprimís. Del rugbi a la deportació” i que el dia 23 es presenta el llibre 
“Refugiats climàtics”. Les dues presentacions es podran seguir pel canal Youtube de 
l’Ajuntament i possiblement també presencialment. A la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer 
també hi haurà una exposició sobre Michel Reynard.  Pel que fa als estands tradicionals de 
Sant Jordi, encara no se sap definitivament si es podran fer però en el cas que fos posible 
l’activitat presencial, es demana a les entitats si hi participarien. S’explica una altra activitat del 
Sant Boi Solidari “La solidaritat feta lectura” en que les entitats de solidaritat haurien de gravar 
missatges curts recomanant un llibre i que serien emesos per les xarxes socials.  
 
Pel que fa a la Festa del Comerç Just que es faria al mes de maig encara no tenim informació 
de com ens farà tenint en compte la situació de la pandèmia 
 
7. Torn obert de paraules 
 
Anna Escudé pregunta sobre la situació de les entitats que treballen al Senegal. 
 
Carme Mangues de la Fundació Kassumay explica les últimes notícies sobre els disturbis 
arran la detenció del líder de l’oposició i que han provocat 13 morts. També informa que el dia 
8 d’abril està prevista la segona taula rodona sobre immigració que organitzen conjuntament 
amb Dunia Kato i que es podrà seguir pel canal de Youtube de Kassumay. 
 
Alba Martínez planteja la possibilitat de fer una sessió amb connexió amb les contraparts de 
les entitats que treballen a projectes al Senegal.  
 
Andreu Heredero de Destí Origen explica que estan treballant en el Festival Música Sense 
Fronteres que es farà a finals del mes de juny, ampliant la proposta d'activitats que s'han fet 
en edicions anteriors. 
 
Alba Martínez explica que s’intentarà fer una reunió de la Taula d’Acollida. També explica que 
aquest any tocarà la renovació de la Vicepresidència-Grup Motor del Consell. 
 


