
ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ, 
SOLIDARITAT I PAU 
 
Acta: núm. 3/2021 
Data: 23 de setembre 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 
Carme Alcalde, Associació d'Amistat San Miguelito Sant Boi i Cooperacció 
Montserrat Gibert, Fundació Vicente Ferrer 
Amor del Álamo Margalef, Fundació Vicente  
José Antonio Iniesta, Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris 
Carlos Campdedrós, Ciutadans- C's Sant Boi 
Maria Roda - Sant Boi en Comú 
Cristina Barberà, Enginyeria Sense Fronteres 
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  
María José Malhue - DESOS Opció Solidària 
Maria Gonzalez: Maria González- DESOS Opció Solidària 
Sergio Salvador Badenas, Creu Roja 
Carolina Pascual, Assemblea de Cooperació per la Pau  
Albert Pujols, Fons Catlà de Cooperació al Desenvolupament 
Clara Sopeña, tècnica municipal 
Andreu Heredero Vidal, tècnic municipal  
Manuel J. Pérez, tècnic municipal 
Alba Martínez Vélez, Tinenta d'Alcaldia de Ciutat Educadora 
 
Ordre del dia: 
 
1. Presentació i valoració de les sol·licituds de subvenció presentades a la convocatòria 
2021/2022 (projectes de cooperació i projectes d’educació per a la solidaritat) 
 
En aquest punt es presenta a l’Andreu Heredero com a nou tècnic municipal de cooperació, 
solidaritat i pau que cobreix la baixa per maternitat de la Marina Aguilar. 
 
Les entitats que s’han presentat a la convocatòria de subvencions 2021/2022 a projectes de 
cooperació al desenvolupament (3) i a projectes d’educació per a la solidaritat (1) subvencions 
fan un resum dels respectius projectes i els tècnics municipals i el tècnic del Fons Català 
expliquen la valoració que han fet en cada cas. S’informa que l’Associació Dunia Kato va 
presentar la seva sol·licitud forta de termini i que això no ha estat admesa. 
 

1. Enginyeria Sense Fronteres: Enfortiment de les capacitats dels actors nord-amazònics 
equatorians per l'exercici del dret a l'aigua en un escenari post-covid19 a través de l'ús 
de tecnologies de la informació i comunicació. Import sol·licitat: 15.000 €. Valoració del 
FCCD: 82  punts (es recomana aprovar el projecte). Valoració de la Unitat de 
Cooperació, Solidaritat i Pau: 60 punts 

2. Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP):Contribuint a la millora real del Dret a 
una educació inclusiva i intercultural, sota un enfoc de gènere en el barri de Mesnana, 
en la regió de Tànger-Tetuan-Alhucemas. Import sol·licitat: 15.000 €. Valoració del 
FCCD: 77 punts (es recomana aprovar el projecte). Valoració de la Unitat de 
Cooperació, Solidaritat i Pau: 63,5 punts 

3. Cooperacció: Ciudad Arce (El Salvador), lliure de violències contra dones i nenes en 
espais públics. Import sol·licitat: 15.000 €. Valoració del FCCD: 85 punts (es recomana 
aprovar el projecte). Valoració de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau: 75 punts 



4. Desos Opció Solidària: MenjaDrets Fase 2. Valoració de la Unitat de Cooperació, 
Solidaritat i Pau: 68,5 punts (en aquest cas la valoració, segons s’estableix a les Bases 
pels projectes d’educació per a la solidaritat, la fa únicament la Unitat de Cooperació i 
el Departament d’Educació de l’Ajuntament). 

 
Es proposa acceptar les quantitats sol·licitades per a les quatre sol·licituds presentades en 
aquesta convocatòria,   
 
La proposta de subvencions serà revisada primer per la Comissió Qualificadora de 
Subvencions i posteriorment es presentarà a la seva aprovació per part de la Junta de Govern 
Local. Un cop signat el document d’acceptació es procedirà a avançar el 50 % del total de 
subvenció concedida. 
 
 
2. Informacions diverses 

 
Dia Internacional de la Pau i Barrejant’21 
 
Pel que fa al DIP, s’informa que va començar ahir dia 22 de setembre amb una taula rodona 
sobre el voluntaritat per la pau. Continuarà dissabte amb la projecció del documental  
“Nicaragua: Patria Libre Para Vivir” i el diumenge es farà l’obra de teatre Alhayat o la suma dels 
dies. 
Pel que fa al Barrejant, s’informa que s'han fet unes bosses de comerç just i cotó orgànic i que 
es destinarà a les entitats que es repartiran entre les entitats participants en la Fira d’Entitats. 
La bossa porta la nova imatge de “Sant Boi Compromesa"  Els diners recaptats per la seva 
venda (5 €) aniran a cadascuna de les entitats.   
El taller sobre el llibre “La nueva cooperación” es farà el dia 5 d’octubre i es donarà un 
exemplar a tots i totes les persones inscrites. 
Per inscriure’s a les activitats del Barrejant s’han d'adquirir les entrades per la pàgina web 
https://www.entrapolis.com/ 
 
Renovació Vicepresidència/Grup Motor del Consell 
 
S’informa que el mandat de les membres de la Vice-presidència/Grup Motor finalitza a finals 
d’aquest mes d'octubre i en la propera reunió del Consell caldrà procedir a escollir de nou a les 
persones membres (un màxim de 3 persones). Les persones candidates poden presentar la 
seva candidatura a partir del dia 23 de setembre fins al 14 d’octubre demà amb una carta de 
motivació adreçada a la presidència del Consell. També en aquest Consell es podria presentar 
propostes de modificació de les Normes de Funcionament del Consell. 
 
Situació a Nicaragua 
 
Carme Alcalde de l'Associació d'Amistat San Miguelito Sant Boi diu que seria hora que hi 
hagués un pronunciament del Consell sobre la situació a Nicaragua. 
 
Anna Escudé diu que és molt important que hi hagi pronunciaments internacionals sobre el que 
està passant a Nicaragua. Han preparat un escrit que es podria presentar al Ple. 
 
S'informa que aquest escrit, junt amb el que han preparat des del Grup de Suport al Colectivo 
de Mujeres de Matagalpa es va enviar als i les membres del Consell. 
 
Machú Ara del Grup de Suport del Colectivo de Mujeres de Matagalpa diu que estan demanant 
pronunciaments en els Consells a on el Grup té presència i en els municipis que tenen 
agermanaments amb municipis de Nicaragua. Diu que la raó que es va donar per la retirada de 
la personeria jurídica del Colectivo de Mujeres de Matagalpa que es va produir a l'agost va ser 
que no havien presentat els informes financers des del 2006 al 2020, cosa que no és veritat. La 
situació a Nicaragua es veu agreujada per la COVID-19 que està totalment descontrolada. 
Parla també de la persecució a Sergio Ramírez i a Amaru Ruiz. Diu que s'està violant 
sistemàticament els drets humans a Nicaragua. Ni tan sols els metges poden parlar de la 
situació de la pandèmia perquè és considerat terrorisme sanitari. 



Montserrat Gibert proposa que el Consell de Cooperació plantegi que sigui l'Alcaldia de Sant 
Boi qui presenti la proposta al Ple sobre la situació a Nicaragua, atesa la relació 
d'agermanament que té la ciutat amb San Miguelito. 
 
Alba Martínez diu que les propostes de mocions les han de presentar els grups municipals i 
que les declaracions institucionals han de comptar amb la conformitat de tots els grups 
municipals. La via per aprovar aquesta proposta de moció haurà de ser una proposta d'un grup 
municipal que agafi el mandat que proposa en aquest Consell de Cooperació, amb la idea que 
tingui el suport de tot el Ple Municipal. 
 
Machú Ara diu que els ajuntaments agermanats i que han donat suport a entitats que estan 
sent violentades com és el cas del Colectivo de Mujeres de Matagalpa o la Fundación del Río 
haurien de pronunciar-se sobre el que està passant a Nicaragua. 
 
Alba Martínez diu que és molt important que la iniciativa de la proposta sigui avalada pel 
Consell per la seva aprovació al Ple d'octubre. 
 
José Antonio Iniesta recorda el que es va en el cas de la Luisa Hanoune que es va fer tal com 
planteja l'Alba pel cas de Nicaragua. 
 
Manuel J. Pérez diu que una de les funcions del Consell és la d'elevar propostes per tal que 
siguin assumides pel Ple Municipal. La iniciativa d'aquesta proposta sobre la situació de 
Nicaragua ha sorgit de les mateixes entitats membres del Consell. 
 
Montserrat Gibert diu que la presentació de la proposta al Ple per part del govern municipal a 
instància del Consell li dóna més força institucional. 
 
Alba Martínez recorda els dos documents que s'han enviat i l'Anna Escudé pregunta que quan 
hauria d'estar feta la proposta. 
 
Alba Martínez contesta que abans de la segona setmana d'octubre. 
 
Machú Ara diu que es remetin a les entitats tots els escrits que s'han fet. 
 
Alba Martínez diu que amb el document de les tres entitats (DESOS, AASMSant Boi i GS al 
CMM) es prepararia la proposta de moció que s'ha d'aprovar en el Ple Municipal si el Consell 
està d'acord en presentar aquest pronunciament sobre la situació a Niacargua. 


