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ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ, 
SOLIDARITAT I PAU 
 
Acta: núm. 4/2022 
Data: 29 de juny de 2022 
Hora: 18 hores 
Lloc: Presencial (Sala de Juntes de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ) i telemàtica  
 
Assistents:  
 

Carme Alcalde, Associació d’Amistat San Miguelito Sant Boi i Cooperacció  
Malamine Soly, Dunia Kato 
Montserrat Gibert, Fundació Vicente Ferrer 
Carolina Pascual, ACCP 
Rosa M. Alejandre Sastre, Fundació Kassumay 
Juan Osete, Sindicalistes Solidaris- Fundació Josep Comaposada 
Sergio Salvador Badenas, Creu Roja 
Jordi Sala, Fundació Kassumay  
Mireia Mendoza, Fundació Vicente Ferrer 
Clara Sopeña, tècnica municipal 
Andreu Heredero Vidal, tècnic municipal  
Marina Aguilar, tècnica municipal 
Manuel J. Pérez, tècnic municipal 
Alba Martínez Vélez, Tinenta d'Alcaldia de Ciutat Educadora 
 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’acta de la reunió ordinària del Consell del dia 1 de març i extraordinària del 3 

de maig de 2022 
 
Inicia la reunió la Carme Alcalde com a vicepresidenta. L'Alba Martínez es connectarà més tard. 
S’aprova l'acta. 
 
2. Barrejant 2022  
 
La Carme Alcalde explica que el nou Barrejant de retorn a la normalitat. 
 
La Clara Sopeña explica que aquest Barrejant representa el retorn a la presencialitat, sense 
restriccions i el retorn a l’ubicació tradicional, la Plaça Teresa Valls i Diví i a Can Massallera el dia de 
la inauguració. Es recupera també el sopar de la cooperació santboiana. Explica el calendari 
d’enguany (7,8 i 9 d’octubre) per poder coincidir amb el projecte Ciutats Defensores dels Drets 
Humans. Es continua amb l’aposta pels Objectius de Desenvolupament Sostenible donant continuïtat 
als Barrejants anteriors, en aquest cas aquells vinculats a la prosperitat. Es fa una reivindicació a la 
vida i per això el lema Per la vida: Digna i justa! Un repte central pel ’22 és la dinamització de la Fira, 
amb l’objectiu de treballar-ho conjuntament i així intentar solucionar alguns dels problemes detectats 
en els darrers anys: acostar el treball de les entitats a les persones assistents. 
 
L’Andreu Heredero explica com es treballarà el procés tot compartint la presentació "Proposta de 
dinamització per la Fira d'entitats del Barrejant". Vegeu Annex 
 
En acabar la presentació s’inicia un debat:  
 
Montserrat Gibert: no comparteix part del diagnòstic sobre que a la gent li cosa apropar-se. Cal no 
generar falses expectatives.  Les persones que venen al Barrejant ja el coneixen. No s’acosten perquè 
ja saben el que hi ha. Cal fer una cosa per trencar aquest sostre de què sempre ve la mateixa gent, 
amb una proposta una mica original per no ser sempre els mateixos. Un any van proposar uns 
audiovisuals perquè cada entitat expliqui el que fa. Suposo que en aquests circuits ja es preveu això. 
S'està proposant un gir de 180º respecte el Barrejant anterior com si les entitats haguéssim de 
participar en tota la planificació del Barrejant. 
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La Clara Sopeña aclareix que s’està proposant la participació de les entitats en la part de dinamitzar la 
Fira, la part de programació es treballa des de la Unitat de copoeració. En altres anys també s’han 
recollit les propostes de les entitats.  
 
La Montserrat Gibert parla de les dificultats de calendari perquè estem a finals de juny, perquè les 
entitats ja estan molt disperses. Aquest hauria de ser un any de pont pel proper any. L’impacte fort 
hauria de ser l'any següent 
 
Mireia Mendoza : Li sembla molt bé la proposta. Coincideix amb la Montserrat Gibert que aquest any 
és tard si es vol un gir organitzatiu gran. L’espai de les entitats s'hauria de replantejar i posar de 
manera més atractiva, tant pel que fa el disseny de l’espai i organització com perquè les entitats posin 
les coses de manera més atractiva i així generar un altre impacte. Per involucrar les entitats, les 
entitats han de fer l’esforç per incloure més coses però amb el pressupost que tenen les entitats és 
difícil. Aquestes activitats tenen un cost. Les entitats poden fer una proposta i això s'hauria d'assumir 
des del pressupost del Barrejant. 
 
Clara Sopeña: l’Andreu ha comentat que per la dinamització de la Fira hi haurà pressupost. Les 
propostes s’articularan i tindran una mateixa lògica. 
 
Mireia Mendoza: Encoratjar que les propostes del Barrejant estiguin relacionades amb el treball de les 
entitats i que hi hagi lligam amb els seus projectes. 
 
Alba Martínez: Es disculpa per connectar-se telemàticament però ho fa perquè no es troba bé. 
Aclareix que no es tracta d’un gir de 180º . Sempre s'ha vinculat el Barrejant a la Fira d’entitats i 
sempre ha estat un element central del Barrejant. Per això s’han fet diferents processos de debat i 
discussió sobre el disseny, etc. Cada any s’ha demanat a les entitats que facin propostes i així ho han 
fet algunes entitats i s'ha incorporat dins la programació. Sempre hem pensat que el Barrejant té sentit 
en tant que doni suport i acompanyi la Fira d’entitats. La Fira dona raó de ser al Barrejant. 
El diagnòstic es basa en opinions recollides en les valoracions fetes en altres edicions. La idea és 
sumar i dedicar la major part dels esforços a repensar aquest espai i començar aquest procés 
d’acompanyament perquè passin algunes coses. Arribem on puguem amb els recursos, els temps i 
les capacitats que tenim, posant les bases i passant a l’acció per no deixar passar un any més sense 
aquest replantejament que faci l’espai de la Fira més atractiu en tots els sentits que s’han comentat. 
 
Marina Aguilar: Aquest és un primer any per canviar, perquè vingui més gent. Que la Fira sigui més 
atractiva i les persones que vinguin a la Fira siguin més actives, per això la idea de gimcana. Per això 
s’ha pensat en un públic més familiar. És un punt de partida, que cal prendre com un començament i 
on també és molt important la part comunicativa. 
 
Montserrat Gibert: Li sap greu que se l’hagi malinterpretat. Considera que la nova perspectiva de 
treballar tots junts és nova i li agrada però creu que per temps és justa. Per això considera que aquest 
any hauria de ser un assaig per l’any vinent ja fer-ho de manera definitiva. Felicita la proposta per fer-
ho més dinàmic i està d’acord que és positiu que s’ofereixi un revulsiu. 
 
Alba Martínez: Pensa que el que s’ha proposat és coherent amb els altres anys. Som conscients que 
es tracta d’un moment de l’any complicat i per això s’ha pensat aquesta reunió gairebé monogràfica 
per a copsar opinions. La idea és començar a posar-nos en marxa, anar pam a pam amb aquelles 
entitats que vulguin i puguin. 
 
Juan Osete: si hi ha una Fira a la comarca que hagi evolucionat és la Fira del Barrejant. S’ha 
reflexionat, s’han donat voltes sobre el que és una Fira. És un buque insignia. Ell hi  estat en unes 20 
edicions. Aquesta reflexió que ha fet l’Andreu no és la primera vegada que es fa. S’intenta fer el millor 
que es pot però és molt difícil arribar a una massa crítica. S’ha de treballar a través de l’educació, a 
les escoles. Mica en mica.  Estem oberts a tots els canvis, però com Sant Boi, com Barrejant, hem 
d’estar contents, amb la participació a la Fira. Hem provat de tot...moltes coses. Per ell, i comparant-
ho amb altres fires, el Barrejant és un buque insígnia.  
 
Clara Sopeña: reflexió sobre els temps. Tot i que els temps son justos ho podrem fer. Necessitem 
saber quines entitats tenen temps i capacitat per fer aquest procés. Quines en teniu ganes. Tota la 
tasca tècnica ja s’està fent. Volem que la Fira tingui més vida; donar més unitat a les propostes de les 
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entitats per convidar a les famílies a la participació i generar un al·licient més per obrir-nos a altres 
públics. El temps és el que tenim i amb el que hem de treballar. 
 
Andreu Heredero: La proposta esta molt delimitada de tal manera que s’hagi de fer una reunió al juliol 
amb cada entitat amb l’equip de cooperació, l’equip articularà les idees i generarà un fil conductor i a 
partir d’aquí us farem una proposta molt més aterrada. Hi ha temps perquè puguin sortir algunes 
activitats i vincular-se entre elles. Hi haurà un procés d’acompanyament. El que es demana com a 
implicació és la reunió al juliol. 
 
Mireia Mendoza: sobre els temps, considera que s’hauria de planificar prèviament novembre-octubre 
de l’any vinent i al gener-febrer reunir-se amb les entitats. 
 
Jordi Sala: Coincideix que som un referent comarcal i més en la cooperació. A nivell de Fira, el 
diagnòstic ha anat sortint any rere any i coincideix també amb el diagnòstic que s’ha fet des de la 
pròpia entitat. La gent no s’acosta a comprar productes com si fos una fira que venen mel. La gent 
que ve al concert de la nit o a l’espectacle de foc no venen a les paradetes. Cal trobar quin sentit té la 
Fira i què aportem les entitats. Cal que la gent sàpiga que fem les entitats. Coincideix que el temps és 
molt just i que es pugui fer el que es pugui. És molt important la Fira i que puguem fer la 
sensibilització, que és el que ens toca fer. 
 
Montserrat Gibert: demana que es puguin saaber els eixos que s’han comentat de poder treballar i 
pensar les entitats. Per exemple, el tema de l’habitatge i muntar una caseta per parlar del desastre de 
les cases que es viu. 
 
Clara Sopeña: El model de cases que fa Vicente Ferrer podria ser un espai perquè nens i nenes hi 
puguin entrar i a partir d’aquí explicar el dret a l’habitatge, etc. 
 
Andreu: La idea és que ens doneu aquestes idees, les anem vinculant totes i establim un fil al llarg de 
la Fira. Que l’objectiu de la Fira no sigui tant vendre com explicar el que fem.  
 
Montserrat Gibert: de cara la gent jove, es podria fer alguna cosa per parlar de seguretat i els circuits 
que hi ha de prevenció de violències, etc. Pensar també projectes que permetin connectar amb la gent 
joves. 
 
Mireia Mendoza: parla de les xarxes de suport, etc. 
 
Andreu Heredero: Enviarà un formulari per recollir propostes i determinar dates. 
 
Mireia Mendoza: Demana que es comparteixi el material per anar-hi reflexionant. 
 
Manolo Perez: S’enviarà per email. 
 
Clara Sopeña: Altres idees. Per exemple, què té de diferencial l’artesania que es ven. Hi ha petites 
coses que podrien marca la diferència. 
 
Mireia Mendoza: Per això pensa que és important replantejar l’espai perquè pugui estar més il·lustrat. 
 
 
3. Torn obert de paraules 
 
Marina Aguilar: Fa un recordatori de l’acte amb Diana Martínez, filla de la defensora de drets humans 
que va ser acollida a Sant Boi Doris Rivera, que participa en el Programa d’acollida de Defensors i 
defensores de drets humans de la Generalitat. Es farà un acte amb ella dilluns 11 de juliol a les 10h 
per després entrevistar-la al programa de ràdio. Format conversa. La reunió es realitzarà a l’Escola de 
música Blai Net. 
 
L’Alba Martínez explica que en el Ple de juliol està previst l’aprovació del Pla municipal Sant Boi Ciutat 
Refugi i demana a la Clara Sopeña que en faci un petit resum. 
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Clara Sopeña explica que el compromís de Sant Boi com a Ciutat Refugi arrenca l’any 2015 en què es 
va aprovar la moció en què es declarava Ciutat Refugi i es comprometia a dotar-se d’un Pla d’acollida, 
que es va elaborar de manera interna i es va aprovar definitivament el febrer de 2016. El Pla es va 
executar de 2016 a 2018 i va permetre consolidar a Sant Boi uns dispositius d’acollida a persones 
refugiades, d’un cantó a través del programa estatal d’acollida gràcies a una col·laboració amb CEAR, 
mitjançant la qual actualment hi ha 4 pisos. De l’altre, amb una col·laboració directa amb la CCAR per 
la creació d’un dispositiu complementari d’acollida per aquells casos de persones que queden fora del 
programa estatal però que necessiten complementar els seus itineraris. Aquest Pla, comprenia també 
dos altres eixos. Un d’assistència humanitària i un altre d’educació per a la solidaritat. El Pla es va 
avaluar de manera externa el 2019 per la Gemma Pinyol en un procés on van participar diverses 
entitats i que va concloure en un informe d’avaluació. En síntesi, l’informe d’avaluació concloïa que el 
Pla havia estat un instrument eficaç de cara a consolidar Sant Boi com a Ciutat Refugi però que, 
d’altra banda, mancava un procés d’articular a nivell intern els diferents departaments municipals per 
guanyar més eficiència en la proposta d’acollida. Posteriorment a l’avaluació, es van mantenir els 
lineaments estratègics d’aquest Pla: acollida, educació per la solidaritat i assistència humanitària, 
sense un instrument específic. A finals de 2021 es va encarregar a la Gemma Pinyol una nova 
estratègia d’acollida . El fet de disposar d’un instrument estratègic dona solidesa al compromís 
institucional i també per reflectir els canvis en el context internacional i local (Pla europeu d’asil i 
migracions, la consolidació dels dispositius i nous actors estratègics). El fet de disposar d’un 
instrument de planificació estratègica com un Pla reforça aquest compromís. La proposta del Pla 
municipal Sant Boi Ciutat Refugi, elaborat amb el suport de la Gemma Pinyol, s’articula al voltant de 
tres línies de treball: Ciutat Acollidora, Ciutat Solidària i Ciutat Compromesa que donen continuïtat a 
les línies de treball anteriors. Ciutat acollidora: mantenir els dispositius i veure si se’n poden obrir 
d’altres. Ciutat solidària: educació pel dret d’asil i dret al refugi.  Ciutat compromesa: compromís 
institucional envers el dret al refugi. El Pla es va presentar en la Taula d’acollida de febrer i es portarà 
al Ple de juliol per la seva aprovació. L’objectiu principal és renovar el compromís com a Ciutat Refugi 
i també recollir la situació d’emergència que ha generat la invasió d’Ucraïna en la que s’han creat vies 
legals i segures per accedir a l’asil. El Pla posa per escrit i endreça aquesta estratègia. El procés serà 
el següent: es portarà al Ple per aprovació i s’obrirà un termini d’exposició pública per al·legacions. En 
cas que no se’n rebin, es donarà definitivament per aprovat. 
 
Alba Martínez: Fa una menció a Manuel J. Pérez, que es jubila en pocs dies, agraint-li la seva feina i 
molt especialment en aquest Consell. La petjada que deixa en cadascú de nosaltres i la invitació a 
seguir-hi participant, sempre que vulgui, en aquest Consell. 
 
Manuel J. Pérez: Agraeix aquestes paraules. 
 
Soly Malamine: Fa una menció dels fets a Melilla. Informa que hi ha una convocatòria a Barcelona per 
protestar contra la brutalitat policial a la frontera. Divendres 19,30h davant de la Delegació del Govern. 
Pregunta si hi ha alguna acció prevista a Sant Boi. 
 
Alba Martínez: s’han rebut altres consultes i li dona la paraula a la Clara Sopeña perquè expliqui la 
resposta que s’ha donat. 
 
Clara Sopeña: No hi ha cap acció prevista per això s’ha fet difusió de la convocatòria de concentració 
davant de la delegació de govern.  
 
Soly Malamine: Pensa que seria important organitzar una taula de conversa sobre aquest tema, tant 
per l’experiència personal com pel que està passant. Diu que adreçarà una proposta de conversa 
oberta a la ciutadania per entendre més a fons el que està passant i tenir el testimoni de primera mà 
de persones que ho han viscut. 
 
Alba Martínez: Tanca la sessió del Barrejant, recordant la feina del procés d’avaluació del Pla director 
i la voluntat d’iniciar aquest nou camí i impuls per dinamitzar la Fira. Durant el setembre es 
commemorarà el Dia Internacional de la Pau i el Barrejant. Caldrà prioritzar on posem els esforços per 
prioritzar la feina que es fa des de les entitats perquè sigui un bon Barrejant. Agraeix a la 
vicepresidenta la dinamització i al Manuel J.Pérz la feina feta.  
 
 
  


