
ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ, 
SOLIDARITAT I PAU 
 
Acta: núm. 4/2021 
Data: 26 d’octubre 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 
Rosa M. Alejandre Sastre, Fundació Kassumay 
Sergi Salvador Badenas, Creu Roja 
Carme Alcalde, Associació d'Amistat San Miguelito Sant Boi i Cooperacció 
Anna Escudé, DESOS Opció Solidària  
Josep Maria Torrents, Bosco Global 
Bouchra Zourouali Sebiya, Associació El Farah 
Pere Lorente, Federació Els Garrofers 
Maria Roda, Sant Boi en Comú 
Judith Moreno Valderrama, Associació Compassió i Vida 
Begoña Galera Comas, Fundació Pau i Solidaritat  
Mireia Mendoza, ERC 
Júlia García, CCAR 
Amaru Ruiz, defensor nicaragüenc 
Andreu Heredero Vidal, tècnic municipal  
Manuel J. Pérez, tècnic municipal 
Alba Martínez Vélez, tinenta d'alcaldia de Ciutat Educadora 
 
 
Ordre del dia: 
 
 
1. Valoració Barrejant’21  
Pere Lorente (Federació Els Garrofers): valoren positivament el canvi de l’espectacle de foc al 
parc de la Muntanyeta.  
Anna Escudé (DESOS Opció Solidària): valoren molt bé el programa d’activitats que es va anar 
fent al llarg de la setmana del Barrejant i particularment destaca que les que van impulsar des 
de DESOS van tenir molt bona rebuda. La Fira d’Entitat s'ha de repensar perquè no va venir 
molta gent. Caldria donar un gir i això ha de ser responsabilitat conjunta de l’ajuntament i les 
entitats. 
Carme Mangues (Fundació Kassumay): coincideix amb la valoració de DESOS sobre les 
activitats que es van fer al llarg de la setmana i sobre la Fira que s’ha de repensar perquè 
l'objectiu de la Fira no ha de ser vendre una peça d'artesania sinó explicar el que estem fent les 
entitats. Alguns dels canvis que s’han fet per la COVID-19 s’han de mantenir. 
Carme Alcalde (Associació d'Amistat San Miguelito Sant Boi i Cooperacció): valora molt bé el 
programa i creu que ha estat l’any amb una millor programació fora del que ha estat la Fira. 
Creu que l'espectacle dels Diables va quedar força bé amb la participació de les diferents 
entitats. Pel que fa la Fira pensa que aquests dos anys ha sigut un període de transició i valora 
molt important el fet que s’hagin trobat aquest any les persones de les entitats de cooperació.  
Begoña Galera Comas (Fundació Pau i Solidaritat): valoren tot el que ha estat el Barrejant 
d'aquest any i planteja les dificultats d’accessibilitat per part de la ciutadania per la ubicació a 
on es va fer la Fira. El compartir l’espai entre les entitats és molt gratificant. 
Alba Martínez informa que el lloc habitual en la plaça Teresa Valls i Diví en que la zona 
d’espectacle està lligat a l’espai de la Fira creant sinergies entre els dos espais. També pensa 
que la Fira necessita un repensament. Destaca l'esforç de les entitats per poder coorganitzar i 
participar en actes (teatre Matagalpa; la participació de Pau i Solidaritat i sindicalistes Solidaris 
en el documental; la participació de la Unitat d’Igualtat en la taula rodona sobre Afganistan, ...)  
Aquestes trobades són les que acaben nodrint el Barrejant i aconsegueixen que vinguin públics 
diferents. 
Manuel J. Pérez, tècnic municipal, diu que aquest no ha estat un Barrejant normal però ha estat 
un pas cap la normalitat en relació a l’edició de 2020, tot i que per la situació de la pandèmia 
algunes activitats, com el bar o el dinar popular, no s’han pogut fer. Explica les dades de 



participació a les diferents activitats del Barrejant i del Dia Internacional de la Pau. El programa 
del Barrejant ha estat de 19 activitats i de les que finalment es van fer 17 (no es va fer el taller 
de percussió i la instal·lació d'un carrusel infantil perquè no es podria muntar al pati de l’escola 
Gaudí). De les 17 activitats, 4 han estat organitzades per les entitats (21 % del programa). Del 
total d’activitats  9 són de debat i reflexió i 8 són culturals i lúdiques. La participació d’entitats ha 
estat: Fira presencial: 15 entitats (al 2019 van ser 20 les que van muntar estands); Fira virtual: 
s’han afegir dues noves entitats; Nombre total d'entitats participants al Barrejant: de 20 entitats 
(culturals, solidaritat, ....) . Pel que fa a l’assistència, el total (presencial i virtual en directe o a 
posteriori) ha estat de 1.973 persones (al 2019 van ser 4.500, incloent els i les alumnes que 
participen al Fòrum de CDDH que aquest any no s'ha fet). De la bossa que s'ha fet amb motiu 
del Barrejant s’han venut un total de 67 i els diners recaptats s’han destinat a la campanya de 
Creu Roja pel volcà de La Palma. L’Associació de Dones El Farah també ha aportat a la 
campanya el que ha recaptat amb la seva participació al Barrejant. En total, des de 
l'Ajuntament, amb la venda de les bosses i amb l’aportació de El Farah, s'han recaptat un total 
de 3.500 €. Les bosses que han sobrat es repartiran entre les entitats participants per a la seva 
venda. En el Barrejant ha estat treballant remuneradorament o de forma voluntària un total de 
256 persones.  Sobre el tema de la Fira recorda que en 2019 es va valorar que calia repensar 
la Fira i es va plantejar pel 2020 fer un projecte específic de dinamització amb un  
acompanyament per part d’un suport extern per les entitats que vulguin participar. Esperem que 
a l’any 2022 es pugui rellançar aquest projecte de dinamització de la Fira per aconseguir més 
impacte de cara a la ciutadania. La presència de les entitats és el que dona sentit a la resta del 
programa del Barrejant.  Pel que fa a que el programa del Barrejant s’allargués durant tota la 
setmana i no es concentri en el cap de setmana, recorda que això s'havia fet altres anys i que 
no sempre havia funcionat. Aquest any aquest canvi ha estat bé però cal tenir en compte també 
el sobrecost que significa l’organització de les activitats al llarg de la setmana (més equips de 
so, cadires, taules, personal auxiliar, ...) 
Alba Martínez recorda que al web participa.santboi.cat, a l’apartat de la sessió d’avui del 
Consell de Cooperació, hi ha un qüestionari de valoració que les entitats poden omplir i enviar-
nos. També comenta que li va agradar molt l’espectacle de foc dels Diables a la Muntanyeta i la 
part del vídeo que es va gravar amb diverses veus de Sant Boi de col·lectius de les persones 
amb discapacitat, LGBTI, ...  i que va formar part de l’espectacle. 
 
2. Aprovació de les actes de les reunions del Consell dels dies 8 de juliol i 23 de 

setembre (extraordinària).  
 
S’aproven. 
 
3. Valoració activitats Dia Internacional de la Pau 2021.  
 
Andreu Heredero, tècnic municipal,  informa que es van fer les tres activitats programades 
aquest any per commemorar aquest Dia Internacional de la Pau en les que van participar un 
total de 232 persones (comptant participació presencial i virtual). 
Alba Martínez destaca l’acte del documental “Nicaragua, patria libre para vivir” que va ser 
organitzat per l’Associació d’Amistat San Miguelito Sant Boi i DESOS i del que es van esgotar 
les entrades disponibles. 
Carme Alcalde manifesta la seva satisfacció per aquesta activitat. 
Alba Martínez diu que, per contra, a la taula rodona sobre voluntariat i pau no vam poder 
establir una col·laboració amb les entitats i grups de joves que participen en camps de treball i 
altres experiències de voluntariat internacional. Destaca també l’obra de teatre "Alhajat". 
 
4. Elecció de la Vicepresidència/Grup Motor del Consell Municipal de Cooperació, 

Solidaritat i Pau. 
 
Alba Martínez agraeix en primer lloc la feina realitzada per les persones que han format part 
d’aquesta Vicepresidència/Grup Motor i que finalitzen el seu mandat en aquest Consell (Carme 
Mangues, Carme Alcalde i Anna Escudé). L’única proposta de candidatura (de les tres 
possibles) és la que ha presentat la Carme Alcalde. 
Carme Mangues agraeix la confiança de les entitats que van participar en la seva elecció i fa 
una crida a les entitats a participar en aquest espai. 



Anna Escudé també agraeix a les entitats i a les persones del Grup Motor i diu que si existeix 
aquest òrgan és perquè les entitats ho van decidir i per tant anima a la participació i a la 
continuïtat.  
Carme Alcalde agraeix la feina de les seves dues companyes que han participar en el Grup 
Motor i manifesta que li sap greu que no hi hagin més candidatures. Destaca que aquest 
consell de participació ciutadana és un exemple per a la resta. 
Davant la manca de més candidatures i tenint en compte que només hi ha la candidatura de 
Carme Alcalde, es proposa acceptar per assentiment l’elecció de Carme Alcalde com a 
membre de la Vicepresidència/Grup Motor del Consell Municipal de Cooperació, Solidaritat i 
Pau.  
S’aprova per assentiment que la Carme Alcalde sigui escollida per la Vicepresidència del 
Consell. 
  
5. Torn Obert de Paraules  
 
-S’informa de l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament del mes de setembre de la moció 
sobre la situació de les dones a l’Afganistan. 
 
-S’informa sobre la proposta de moció que es presentarà per a la seva aprovació al Ple 
d’octubre sobre la situació a Nicaragua. El text s’ha fet a partir de les propostes fetes per 
diverses entitats del Consell (AASMSB, DESOS i Grup de Suport al Colectivo de Mujeres de 
Matagalpa). 
 
-Amaru Ruiz, president de la Fundación del Río, entitat contrapart de l‘AASMSB, defensor de 
drets humans i ambientals, que està exiliat a Costa Rica i que està ara mateix a Sant Boi abans 
de la seva participació a la COOP de Glasgow, explica la situació actual a Nicaragua.  Amaru 
diu que han iniciat una iniciativa amb DESOS i AASMSB que reafirmen el compromís pel 
recolzament a les persones nicaragüenques que històricament s’ha portat a terme des de Sant 
Boi. A Nicaragua hi ha una criminalització de la cooperació internacional com ho demostra la 
pèrdua de la personalitat jurídica del Colectivo de Mujeres de Matagalpa i de 65 entitats de la 
societat civil, entre elles la Fundación del Río. Manifesta la seva intenció de continuar 
treballant, sobre tot amb les persones refugiades nicaragüenques que estan en Costa Rica.  La 
proposta de moció que es presenta al Ple de Sant Boi és una esperança per ells que s’afegeix 
a altres iniciatives internacionals similars, com el pronunciament que ha fet la Unió Europea.  
Anna Escudé informa de l’acte que organitzen demà dia 27 d’octubre a Can Massallera per 
celebrar els 20 anys de DESOS i presentar la guia “Repensa el que menges” i en el que 
comptaran amb la participació de l’Amaru.  
Carme Alcalde explica que l’Amaru porta a l’exili des de 2018 perquè la Fundación del Río va 
ser de les primeres associacions il.legalitzades pel govern de Nicaragua i que a més s’ha dictat 
una ordre de captura contra ell a causa de la denúncia que ha fet dels colons que envaeixen 
zones indígenes i que han provocat diverses morts.   
 
-S’informa que s’ha aprovat la concessió de subvencions a les quatre sol.licituds presentades 
en la convocatòria d’aquest any. 


