
ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ, SOLIDARITAT I 
PAU 
 
Acta: núm. 1/2022 
Data: 1 de març 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 
Montserrat Gibert, Fundació Vicente Ferrer 
Malamine Soly, Dunia Kato 
Sergio Salvador Badenas, Creu Roja 
Carme Mangues, Fundació Kassumay 
Maria Roda, Sant Boi en Comú 
Josep Maria Torrents, Bosco Global 
Jordi Sala, Fundació Kassumay 
Begoña Galera, Fundació Pau i Solidaritat 
Susana Agüera, Enginyeria Sense Fronteres 
Sergio Salamanca, La Guacamaya 
Belen Agüero, Political Watch 
Anna Bardolet, La Coordi 
Clara Sopeña, tècnica municipal 
Marina Aguilar, 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. Aprovació de l’acta de la reunió del Consell del dia 26 d’octubre de 2021 
 
S’aprova 
  
2. Projecte sistema d’indicadors de Coherència de Polítiques pel Desenvolupament (CPD +) 
 
Des de fa mesos, a proposta de la Diputació de Barcelona i amb la participació de la consultora Political 
Watch, s’està desenvolupant a l’ajuntament el projecte de creació d’un sistema d’indicadors sobre la 
coherència de polítiques pel desenvolupament. 
 
Belen Agüero de Political Watch explica que el projecte consisteix en l’elaboració d’una bateria 
d’indicadors de coherència de polítiques que permeti disposar d’informació periòdica sobre les principals 
repercussions socials, econòmiques i ambientals que les polítiques públiques generen en els béns 
públics globals vinculats amb el desenvolupament sostenible, en especial en els països en 
desenvolupament, i alhora generar evidències que serveixin per dissenyar noves polítiques i millorar- ne 
les existents. 
 
D’aquesta manera, es vol donar resposta al compromís de l’Ajuntament de Sant Boi amb el 
desenvolupament sostenible i els objectius i valors de la política de cooperació al desenvolupament 
expressats en el Pla director de cooperació al desenvolupament i en el Pla de govern, el qual té com a 
base el mandat de l’Agenda 2030. 
 
El treball desenvolupat ha consistit en un procés participatiu que ha comptat amb veus diverses i s’ha 
materialitzat amb l’estudi de documentació, entrevistes i reunions de treball. El resultat final són 51 
indicadors que conformen aquesta bateria i que han estat elaborats i validats amb quatre de les cinc 
àrees muncipals i que s’alineen amb les missions del Pla de Govern. 
 
El projecte és totalment novedós, ja que, en genral, hi pocs avenços en els sistemes de mesura de la 
CPD. Sant Boi és el primer municipi de l’estat i segurament europeu en establir un sistema d’indicadors, 



la qual cosa comporta la dificultat de no tenir referències amb les que comparar la situació de Sant Boi 
pel que fa a la CPD. 
 
Aquest projecte vol tenir continuïtat cada any i es volen recollir les dades d’aquests indicadors per fer 
cada any un informe de situació de la la coherència de polítiques pel desenvolupament de l’ajuntament. 
 
3. Projecte Ciutat pel Comerç Just. 
 
Anna Bardolet de La Coordi explica que l’inici de “Ciutats pel Comerç Just” va ser a la ciutat de 
Garstang al Regne Unit que a l’any 2001 es va autoproclamar primera Ciutat pel Comerç Just del món. 
Es considera municipi pel comerç just aquell que apropa la realitat dels petits grups productors i els 
productes de Comerç Just a la ciutadania a través del sector públic, els comerços i restaurants, 
empreses, escoles i teixit associatiu.  
 
Els criteris per obtenir la certificació com a Ciutat pel Comerç Just són els següents: 
 
1. Aprovar una resolució favorable al Comerç Just per part de l’Ajuntament 
2. Creació d’un grup motor que coordini el programa 
3. Anàlisi de la situació actual segons criteris predefinits:  compromís institucional i iniciatives de compra 
pública ètica; accessibilitat a  productes de Comerç  Just; compromís del sector empresarial, la societat 
civil i la comunitat educativa i accions de comunicació i sensibilització dirigides a la ciutadania. 
4. Disseny d’un full de ruta/ pla d’acció per assolir els criteris en 2 anys. 
 
El Grup Motor hauria de ser un grup mixt de com a mínim 2 organitzacions de la societat civil més 
l’ajuntament. Des de l’ajuntament es demana la participació d’entitats del Consell en aquest Grup Motor. 
Es plantejarà també la participació d’entitats i organitzacions d’altres àmbits.  
 
Es dona un termini d’una setmana per presentar propostes de participació en aquest Grup Motor. 
 
En aquest punt es fa una pausa del Consell per participar en la concentració contra la guerra a Ucraïna 
que es fa a la plaça de l’ajuntament en aquests moments. 
 
4. Valoració activitats Dia Internacional dels Drets Humans 2021 i Dia Escolar de la No-Violència 

i la Pau (DENIP) 2022 
 
En aquest punt i davant l’absència temporal de la presidència del Consell, l’Alba Martínez que continua 
en la concentració, la vicepresidenta del Consell, la Carme Alcalde, assumeix aquesta funció. 
 
S’informa de les activitats que s’han realitzat des de l’anterior reunió del Consell: 
 
-Dia dels Drets Humans (10 de desembre): es va fer l’espectacle teatral “Soc una nou” de la companyia 
Zum – Zum Teatre amb la participació de 385 alumnes de 10 escoles. 
-DENIP (gener 2022): s’han organitzat diverses activitats a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer i a Can 
Massallera: tallers infantils; una obra de titelles i l’exposició “Abecedari de la Solidaritat” de Sindicalistes 
Solidaris. 
 
5. Pressupost Municipal de Cooperació 2022 
 
S’informa que el pressupost municipal de Cooperació d’aquest any és de 412.004 € que significa el 0,76 
% dels recursos propis municipals.  
 
Segons les dades de l’estudi "Diagnòstic sobre polítiques de cooperació al desenvolupament per les 
administracions públiques i de les associacions supramunicipals de Catalunya” de l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament, corresponents al 2017, la mitjana del percentatge dels ajuntaments 
analitzats és del 0,32 % dels recursos propis municipals.  
 
La resta de dades d’anàlisi del pressupost de cooperació de 2022 es poden consultar al web 
participa.santboi.cat. 
 
En aquest punt es torna a incorporar a la reunió l’Alba Martínez Vélez. 



 
6. Convocatòria subvencions àmbit de Cooperació i Solidaritat 2022-2023 
 
S’informa que s’han presentat un total de 9 sol·licituds de subvencions a la convocatòria d’aquest any 
per projectes de cooperació i 1 per activitats d’educació per a la solidaritat.  
 
El 22 de març es farà la sessió extraordinària de presentació dels projectes de cooperació i activitats 
d’educació per a la solidaritat i de les valoracions que es fan per part de la Unitat de Cooperació, 
Solidaritat i Pau i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
 
7. Torn Obert de Paraules  
 
-S’informa que Sant Jordi Solidari es tornarà a fer aquest any de forma presencial sempre i quan les 
entitats vulguin participar. Caldria determinar si es fa durant tot el dia i si es vendran roses de proximitat, 
muntades o no. S’enviarà a les entitats un qüestionari per saber l’opinió i disponibilitat de les entitats. 
 
-S’informa que es vol fer la Festa del Comerç Just el 14 de maig de forma presencial i també cal saber 
la disponibilitat per part de les entitats. També s’enviarà un qüestionari a les entitats. 
 

-S’informa sobre l’exposició de CREART i CIEMEN “Xwebûn. Sigues qui vol ser” del 8 al 22 de març a la 
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Es tracta d’una mostra d’arts plàstiques creades per dones i infants 
kurds i àrabs que han trobat un refugi a Amed, la capital oficiosa del Kurdistan del nord. 

 
-La Fundació Kassumay informa de l’exposició  “Casamance: la mirada de les dones” al Casal de Barri 
de Marianao. La inauguració d’aquesta exposició es farà el dia 7 de març a càrrec de Kassumay i 
DPhoto 
 
-Pel que fa la situació a Ucraïna, s’informa que el Ple de l’ajuntament del mes de febrer va aprovar per 
unanimitat una Declaració Institucional que condemna la invasió i que mostrava la solidaritat amb el 
poble d’Ucraïna i que ha servit de base del text que s’ha llegit fa una moment a la concentració que s’ha 
realitzat a la plaça de l’ajuntament.  
 
Després d’una consulta que s’ha fet al Padró Municipal sabem que hi ha 119 persones d’origen ucraïnès 
a la nostra ciutat. S’ha convocat a aquestes persones el proper dia 3 de març per una sessió informativa 
en la que s’explicarà què estem fent com ajuntament. En aquesta reunió també hi participarà la CCAR i  
servirà per donar informació i assessorament davant les possibles arribades de persones sol·licitants de 
protecció internacional.  
 
S’està intentant canalitzar totes les ofertes de solidaritat que estem rebent, particularment d’enviament 
de materials. L’ajuntament col·laborarà econòmicament amb la campanya que ha obert el Fons Català 
de Cooperació per aquesta emergència humanitària. 
 
Sergio Salvador de Creu Roja explica que no recullen materials habitualment per la complicació de fer 
l’enviament però que tenen materials preparats per si alguna de les organitzacions de la Creu Roja de la 
zona (a Polònia o a Ucraïna) ho demana. Sí que estan fent campanya de recollida de donatius 
econòmics.  
 
Carme Mangues explica que hi ha una iniciativa des de la parròquia de Santa Mònica a Barcelona que 
envien cada dia una furgoneta amb material que envien a la frontera de Polònia amb Ucraïna. 
 
S’informa que des de Protecció Civil de Sant Boi s’està intentant organitzar una campanya de recollida 
de materials. 
 
 
Tota la informació i documentació dels temes tractats en aquesta reunió es pot consultat al web: 
participa.santboi.cat 
 


