
Data de la sessió: 

Títol / identificació de l 'expedient

Descripció

Aprovació de la moció de suport a les entitats i persones nicaragüenques vinculades amb la  
cooperació santboiana. 

Relació de fets i fonaments jurídics

L’any 1995, Sant Boi de Llobregat va establir un vincle amb el poble de Nicaragua, amb la signatura 
del Protocol d’agermanament entre Sant Boi i el municipi de San Miguelito, al departament de Río 
San Juan. 

Els lligams generats entre persones i organitzacions fruit d’aquest agermanament perduren fins ara i  
constitueixen una riquesa per a la nostra ciutat que ha pogut intercanviar experiències , coneixements 
i projectes amb diferents esferes de la societat nicaragüenca. 

Atès que les entitats santboianes vinculades als àmbits de la cooperació , la solidaritat i la pau, 
especialment aquelles vinculades amb Nicaragua com són l 'Associació d'Amistat San Miguelito-Sant 
Boi, Desos Opció Solidària i el Grup de suport al Colectivo de Mujeres de Matagalpa , han viscut amb 
preocupació la situació de conflicte que viu el país des del passat mes d’abril de  2018. 

Atès que aquesta preocupació s’ha expressat al llarg d’aquests anys en diverses reunions del Consell  
Municipal de Cooperació, Solidaritat i Pau i que, el 27 de setembre de 2018 va ser aprovada al Ple 
Municipal, per unanimitat, la proposta del mateix Consell de declaració institucional sobre la situació  
a Nicaragua.

Atès que el comunicat que el Grup de Suport al Colectivo de Mujeres de Matagalpa va fer arribar a la  
presidència del Consell Municipal de Cooperació , Solidaritat i Pau, on demanava la condemna de la 
retirada de la personalitat jurídica del Colectivo de Mujeres de Matagalpa , que va fer efectiva el 
govern de Nicaragua el passat 26 d'agost, juntament amb 14 organitzacions més. Ja són 55 les 
ONGD’s cancel·lades. 

Atès que en les normes de funcionament del Consell es defineix aquest òrgan com un espai de 
“caràcter consultiu, deliberatiu, propositiu i de rendició de comptes i té la capacitat d’assolir acords els  
quals seran elevats als òrgans de govern corresponents.” 

Atesa la proposta presentada al Consell Municipal de Cooperació, Solidaritat i Pau del dia 23 de 
setembre de 2021 i que es pot llegir més a baix.

  ;

El grup municipal de Sant Boi en Comú proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Proposta d 'acord

Primer.- Donar suport a la iniciativa presentada al Consell Municipal de Cooperació , Solidaritat i Pau, 
i que diu així:

Des del 18 d'abril del 2018 a Nicaragua s'està vivint una situació de repressió i vulneració de drets  
per part del govern de Daniel Ortega en contra de la població civil de país i en contra d 'entitats i 
moviments que lluiten en favor dels drets humans, ambientals i de les dones, així com de les 



persones opositores a la dictadura.

Després de tres anys i mig de repressió, al país hi ha més de 400 morts, 6.200 presos i presses 
polítiques, 130.000 exiliats i la pèrdua de més de 300.000 llocs de treball i 55 entitats de defensa dels 
drets humans il·legalitzades, entre les quals es troben la Fundación del Río i el Colectivo de Mujeres  
de Matagalpa, entitats amb les qui Sant Boi de Llobregat ha tingut relació constant des de fa més de 
20 anys a través del treball de les entitats que formen part del Consell de Cooperació , Solidaritat i 
Pau del municipi.

El passat 26 d'agost, l'Assemblea Nacional va il·legalitzar al Colectivo de Mujeres de Matagalpa , 
entitat amb més de 37 anys de treball i lluita feminista al país . Les acusen d'incomplir les seves 
obligacions legals i estatutàries, al no reportar els seus estats financers entre 2006 i 2020.

Amb anterioritat, el 13 de desembre de 2018 el Govern de Nicaragua va decretar la cancel·lació de la  
personalitat jurídica de diferents entitats, entre elles la Fundación del Río, entitat ambientalista de 
reconegut prestigi amb 31 anys de treball, que va veure confiscats tots els béns i propietats, i el seu 
president Amaru Ruiz, forçat a exiliar-se, per preservar la seva integritat física.

El passat 8 de setembre la fiscalia nicaragüenca va acusar l 'Amaru Ruiz, de cometre un delicte de 
propagació de notícies falses a través de les tecnologies de la informació i la comunicació , que 
sanciona l'article 30 de la llei 1042, llei especial de ciberdelictes , que pot acabar amb presó.

Les entitats del Consell de Cooperació, Solidaritat i Pau volem denunciar i condemnar la repressió  
que es viu al país i l 'autoritarisme del Govern de Daniel Ortega i Rosario Murillo .

Segon.- Expressar la solidaritat de la ciutat de Sant Boi amb les entitats i persones vinculades amb  
Nicaragua amb les que ens uneix un vincle d’agermanament i treball comú per la defensa dels drets  
humans i la pau. 

Tercer.- Traslladar els presents acords al Consell Municipal de Cooperació , Solidaritat i Pau de Sant 
Boi i, especialment, a les entitats promotores de la mateixa: l'Associació d'Amistat San Miguelito-Sant 
Boi, Desos Opció Solidària i el Grup de suport al Colectivo de Mujeres de Matagalpa .;

La present moció la subscriu el grup municipal de Sant Boi en Comú-En Comú Guanyem.

Peus de recurs

La qual cosa es fa pública per a general coneixement
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