
ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ, 
SOLIDARITAT I PAU 
 
Acta: núm. 4/2020 
Data: 10 de novembre de 2020 
Hora: 18 hores 
Lloc: Telemàtica  
 
Assistents:  

 
Jordi Sala i Hernández, Fundació Kassumay 
Francesc Garreta, Fundació Juan Ciudad 
Machu Ara, Grup de Suport al Colectivo de Mujeres de Matagalpa 
Josep Maria Torrents, Vols Voluntariat Solidari 
Carme Alcalde, Associació d'Amistat San Miguelito Sant Boi i Cooperacció 
Carolina Pasciual, Assemblea de Cooperació per la Pau  
Carme Mangues, Fundació Kassumay  
Amor del Álamo Margalef, Fundació Vicente Ferrer  
Carlos Campedrós, Ciutadans- C's Sant Boi 
José Antonio Iniesta, Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris 
Susana Agüera Salces, Enginyeria Sense Fronteres 
Sergi Salvador Badenas, Creu Roja  
Alfonsa Santisteban, Fundació Pau i Solidaritat 
Maria Roda, Sant Boi en Comú 
Guido Lanese,  Associació Dunia Kato  
Khady Drame, Associació Dunia Kato 
Malamine Soly, Associació Dunia Kato  
Mireia Mendoza Nolla, Esquerra Sant Boi  
Maria Rubia, PSC  
Marc Massoni, Sant Boi en Comú 
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. Presentació de nous membres del Consell:  VOLS, PSC i Dunia Kato 
 
A més d’aquestes tres noves entitats i partit que han comunicat els i les seves representants al 
Consell, també es dóna la benvinguda a la representant d’Esquerra Sant Boi (ERC). 
Es demana disculpes a VOLS perquè havien enviat amb anterioritat la notificació de quins eren 
els seus representants, però aquesta comunicació no va arribar a l’Ajuntament, per la qual cosa 
no se l’havia convocat anteriorment a les reunions del Consell. 
 
Anna Escudé de DESOS ha enviat una comunicació disculpant-se de no poder assistir a la 
reunió per motius de salut. 
 
2. Aprovació de l’acta de la reunió del Consell del 17 de setembre de 2020 
 
S’aprova 
 
3. Valoració Dia Internacional de la Pau 2020 
 
S’expliquen les dades de les dues activitats que s’han fet aquest any amb motiu del Dia 
Internacional de la Pau: la taula rodona sobre la situació de Palestina i l'obra de teatre "Fadwa" 
sobre la poetessa palestina Fadwa Tuqan. En tots dos casos es va fer una emissió en línia i 
també es va poder seguir presencialment a Can Massallera amb les limitacions d’aforament i 
mesures de seguretat establertes. 
 



Carme Alcalde considera que van ser molt interessants les dues activitats i amb un molt bon 
nivell d’assistència. 
  
Carme Mangues destaca el bon funcionament tècnic i la gran qualitat de les propostes. 
 
4. Valoració Barrejant’20 
 
Manuel J. Pérez explica que aquesta ha estat la 25a edició del Barrejant i que s’han programat 
i fet un total de 18 activitats, entre documentals, espectacles, actuacions musicals, taula 
rodona, etc. De les 18, 9 són activitats de debat, reflexió i reivindicatives i les altres 9 són de 
caràcter cultural i lúdic. En alguns actes s’ha pogut combinar el públic presencial amb el virtual i 
en altres han estat 100% virtuals. Pel que fa a l’assistència global, estem parlant de 1.393 
persones les que han participat en l’edició 2020 (l’any 2019 van ser prop de 4.500, incloent-hi 
les activitats als centres de secundària que aquest any no s’ha fet). Com no va haver-hi Fira 
d’entitats, que és un dels aspectes més importants en la programació del Barrejant, vàrem 
organitzar 3 propostes per substituir la Fira: 
 

- Fira virtual a la web www.barrejant.cat amb la participació de 18 entitats (l’any 2019 20 
entitats van participar en la Fira de la Plaça Teresa Valls i Diví). 

- Exposició de 5 torretes amb banderoles que explicaven cadascuna de les 18 entitats. 
Va estar inicialment a la Plaça Teresa Valls i Diví i després a Plaça Catalunya. 

- Exposició de 19 cartells diferents de les entitats participants en la Fira Virtual repartits 
pels 60 OPIS de la ciutat. 

 
Hem aconseguit mantenir l’objecte/obsequi del Barrejant, en aquest cas gràcies a l’entitat 
DESOS que van treballar amb una de les seves beneficiàries del projecte de microcrèdits a 
San Miguelito. Es tracta d’unes bossetes per guardar mascaretes de les quals de moment 
s’han venut 97 bosses. 
 
Un altre dels reptes va ser poder mantenir el tema del dinar popular i és aconseguir amb el 
repartiment a domicili de 67 menús elaborats per Abarka Catering, vinculat a l’entitat Dunia 
Kato. 
 
Tot el recaptat per la venda de bossetes i a través del dinar popular, s’ha donat a la campanya 
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament “Món local Covid-19”. També s’hi ha afegit 
l’import que els Diables de Casablanca haurien d’haver rebut pel seu espectacle de focs, 
sumant un total de 4.854 €. 
 
Jordi Sala diu que es podria haver ampliat uns dies més la disponibilitat dels dos documentals 
que vàrem oferir durant la programació. 
 
Francesc Garreta valora la determinació per fer la convocatòria d’aquest any i que, tot i que 
s’ha perdut l’aspecte relacional de Barrejant, s’ha fet una programació de molta qualitat. 
 
Manuel J. Pérez diu que no teníem gaire experiència en aquesta forma de programar 
“virtualment” i que pel futur haurem d’aprofitar les oportunitats que dóna, acordant amb artistes i 
productores una disponibilitat més gran de les gravacions. En el cas dels documentals d’aquest 
any, el temps d’emissió que vam tenir va ser el que van establir les productores.  
 
Clara Sopeña valora molt l’esforç de Dunia Kato i Abarka per poder elaborar i repartir el menú.  
 
Malamine Soly agraeix la flexibilitat que ha demostrat l’Ajuntament per fer possible el dinar 
popular que van fer. Venien d’un escenari amb moltes cancel·lacions de càterings que tenien 
contractats i estan molt agraïts per haver-se mantingut el de Sant Boi. 
 

Machu Ara expressa la seva felicitació pel Barrejant tenint en compte la dificultat de muntar tota 

la programación en línia. Tots i totes estem aprenem aquestes noves tecnologies. 
 
Guido Lanesa diu que estan molt contents de poder participar d’una forma més intensa en 
activitats de Sant Boi.  



 
Francesc Garreta diu que des de la central de Juan Ciudad ONGD els hi van comentar que 
s’havien sentit més implicats que mai en el Barrejant per tots els productes més virtuals que 
hem generat. En aquest sentit aquesta “versió” del Barrejant els ha anat molt bé. 
 
5. Pla Municipal d’Educació i Formació per a la Solidaritat 2020-2026 
 
Clara presenta l’estat d’elaboració del Pla en el qual es planteja com a objectiu general: 
 
“Desenvolupar, de forma planificada i des de la construcció col·lectiva i articulada, una 
estratègia de ciutat que, d’acord amb el compromís per la justícia global que emana del PDC, i 
l’Estratègia 2030, posi en valor, aprofundeixi i desplegui la voluntat d’educar per la solidaritat tot 
fomentant una actitud crítica i compromesa de la ciutadania en la lluita contra la desigualtat des 
de la seva dimensió local i global i a favor del desenvolupament sostenible”  
 
i com a línies estratègiques: 
 

- La millora de l’educació per a la solidaritat a centres educatius, comunitats educatives, 
institucions educatives, entitats… 

- La promoció de l’extensió i transversalització de l’educació per la solidaritat en el sí de 
l’organització municipal 

- El manteniment i l’aprofundiment del treball en xarxa i l’articulació territorial. 
- El desplegament dels eixos de l’Educació per a la Solidaritat en una programació anual 

d’activitats 
- La comunicació com a eina d’educació per la solidaritat 

 
Planteja que per continuar el treball d’elaboració del Pla caldria organitzar una sessió de treball 
amb les entitats del Consell. 
 
Francesc Garreta agraeix la feina feta i comenta que potser caldrà més d’una sessió per 
treballar amb les entitats i crear un debat, replantejar activitats..., ja que  hi ha molta feina a fer. 
 
Es planteja l’opció de fer la sessió de treball amb les entitats a la setmana del 23 de novembre i 
es demana escollir representants de les entitats per no fer una reunió de treball tan feixuga. 
 
Maria Rubia proposa també escoltar la veu de col·lectius no associats de la ciutat, sobretot 
d’orígens diversos, i s’ofereix per donar un cop de mà.  
 
Abans del taller pràctic amb les entitats s’enviarà un enllaç pel Doodle per escollir la data de la 
sessió, un DAFO i el document del Pla perquè es pugui llegir amb calma i fer un trasllat al si de 
totes les entitats. 
 
6. Torn Obert de paraules 
 
Marina Aguilar explica les properes activitats previstes:  
- Exposició de torretes de les entitats de cooperació (Barrejant 2020). Plaça Catalunya. Fins al 
30 de novembre. 
- Exposició d’ANUE "Transformant el Món: els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les 
Nacions Unides" (18 panells roll-up). Mercat de La Muntanyeta (vestíbul central). Fins al 18 de 
desembre. 
- Exposició de FundiPau sobre el 75è aniversari d'Hiroshima i Nagasaki (10 panells roll-up). 
Mercat de La Muntanyeta. Desembre (dates a determinar) 
- Documental “Bòsnia, les ferides obertes”, de la productora audiovisual Xarxa Clack,  10 de 
desembre.18 hores, emissió del documental en línia. 19 hores, taula rodona amb la participació 
d’Albert Solé, director del documental; Manel Vila, Director General de Cooperació de la 
Generalitat de Catalunya i Alma Masic, defensora de drets humans de Sarajevo.  
- La Fundació Kassumay explica que està treballant en la nova web de l’entitat. Ara també 
estan mirant de comercialitzar els diferents productes artesans de les seves contraparts a la 
Casamance i també volen posar a la venda les bossetes de les mascaretes del Barrejant. 
 



-El Parc Sanitari de Sant Joan de Déu està organitzant la campanya “No ho podem permetre. 
Esperes o actues?” des del mes d’abril, per ajudar 100 famílies de la Xarxa de Salut Mental del 
Parc Sanitari SJD que estan en situació d’extrema fragilitat. Més informació a: 
https://solidaritat.santjoandedeu.org/lescaresdelavulnerabilitat/p2p/c/?id=esperesoactues 
 
-Alba Martínez explica que el FCCD ha paralitzat les aportacions econòmiques a Nicaragua 
arrel, entre altres raons, a l’aprovació de la llei d’Agents Estrangers que dificulta molt treballar 
des de l’exterior. També comenta les conseqüències de l’huracà tropical ETA que ha afectat la 
costa Atlàntica de Nicaragua i altres parts del Carib. 
 
El Grup de Suport al CMM explica que Matagalpa no ha estat directament afectada per 
l'huracà, però que la preocupació més gran de les entitats a Nicaragua és la llei d'Agents 
Estrangers perquè ofega les entitats i fiscalitza la seva activitat.  



ASSISTÈNCIA ACTIVITATS DIA INTERNACIONAL DE LA PAU I BARREJANT’20  
 

Activitat 
Assistents 
presencials 

Assistents en línia/ 
visualitzacions 

Total 

Taula rodona Palestina 24 164 188 
Teatre Fadwa 30 66 96 
TOTAL DIP 54 230 284 
       

   

Activitat 
Assistents 
presencials 

Assistents en línia/ 
visualitzacions 

Total 

Documental RETURN  57 57 
Presentació llibre  
Miquel Carrillo 

18 48 66 

Documental MAÑANA  30 30 
Espectacle AVUA 70 92 162 
Taula rodona  
emergència climàtica 

14 58 72 

Dinar popular 67  67 
Visualitzacions  
vídeos espectacles 

 839 839 

Visualitzacions documental 
“Un any de cooperació 
santboiana” 

 104 104 

TOTAL BARREJANT’20 169 1228 1397 
 
L’any 2019 hi va haver una assistència global de 4.476 en la que s’inclou les activitats als 
instituts (1.300) que aquest any no s’han fet. 
  
TOTAL DIP+BARREJANT 223 1458 1681 
   
Entitats participants en la Fira Virtual del Barrejant'20:   18 (l’any 2019, 20) 
 
Membres de les entitats que participen en els vídeos de la Fira Virtual:  26 
 
Nombre total d’activitats del programa del Barrejant’20:    18 (100% realitzades) 
 
Activitats de Debat, Reflexió i Reivindicatives:    9/18  
 
Activitats Culturals i Lúdiques:      9/18 
 
Total de bosses venudes:      97   
(no s’inclou les que es van repartir amb els menús del Dinar Popular) 
 
Total de menús servits en el Dinar Popular:    67 
 
Total de diners aportats al FCCD Campanya Mon Local COVID-19: 4.854 € 
(aportacions fetes per anul·lació espectacle de foc; bossetes i dinar) 



Persones que han treballat o participat en l’organització del DIP i el Barrejant’20 
 

 Ponents/ 
moderadors 

Músics/ 
artistes  

Tècnics de so/ 
llum Càmeres Regidors/es  

escenari 
Càrrega/ 

descàrrega 
Emissió  

telemàtica 
Altres  

tècnics/es 
Altra personal 

Taula rodona DIP 3  1 2    2  

Fadwa  2 2     2 ACPP: 2 

Docu. Return       1   

Presentació llibre Carrillo 2   2    2  

Docu Mañana          

Avua (Cia. Bool)  3 2 2    2  

Taula rodona Emergència climàtica 3  1 2    2  

Rolling Vibes Colective  6 1 3 2 2 1   

Paula Peso  5 1 3 2 2 1   

Queralt Lahoz  4 1 3 2 2 1   

Lenin "Güiroloco" i Orquestra  8 1 3 2 2 1   

Slam  2 1 3 2 2 1   

Papagayo Flou (Mumusic)  3 1 3 2 2 1   

Blai Band  21 1 2   1   

Dinar Popular        2 
Cuiners/es: 3 
Repartiment domicili: 3 
Repartiment L'Olivera: 2 

Fira Virtual    1    2 Persones de les entitats 
que han participat: 26 

Publicitat         
Revisió lingüística: 1 
Repartiment programes i 
cartell: 2 

Bossetes         
Fabricació: 1 
Coordinació (Nicaragua-
Catalunya): 2 

TOTAL 8 54 6 6 2 4 1 3 42 

 
TOTAL :    126 
 
 


