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ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ, SOLIDARITAT I PAU 
 
Acta: núm. 5/2022 
Data: 27 de setembre de 2022 
Hora: 18.30 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 
Judith Moreno, Associació Compassió i Vida 
Eloisa Piñeiro, Nadir SCCL 
Miquel Carrillo, Nadir SCCL 
Bouchra Zourouali, Associació de Dones Magrebines El Farah 
Pol Mena, CCOO Baix Llobregat 
Anna Rovira, Enginyeria Sense Fronteres 
Josep M Torrents, Bosco Global 
Sergi Salvador, Creu Roja Sant Boi 
Francesc Garreta, Juan Ciudad 
 
Clara Sopeña, tècnica municipal 
Marina Aguilar, tècnica municipal 
Andreu Heredero Vidal, tècnic municipal 
Alba Martínez Vélez, Tinenta d'Alcaldia de Ciutat Educadora 
 
S’excusa l'Associació suport al Colectivo de Mujeres Matagalpa i la ONGD La Guacamaya. 
 
Ordre del dia: 
 
 
1. Aprovació de l’acta de la reunió ordinària del Consell del dia 29 de juny de 2022 
 
S’excusa el retràs en la disponibilitat de l’acta del Consell del 29 de juny de 2022, i s’acorda posposar 
la seva aprovació a la propera reunió ordinària del mateix consell, amb l’aprovació d’aquesta mateixa 
acta.  
 
2. Actualització procés Avaluació PDCD i elaboració del nou Pla 
 
L’Alba Martínez introdueix i contextualitza l’estat del procés d'avaluació del PDCD, en la fase final de 
l’avaluació i l’inici de l’elaboració del nou pla. Dona la paraula al Miquel Carrillo i a la Eloisa Piñeiro.  
 
El Miquel Carrillo comparteix una presentació amb les primeres conclusions extretes del procés 
d’avaluació del PDCD. (Vegeu Annex). Comparteix que es tracta d’un primer esborrany, encara 
modificable a partir de les aportacions i consideracions que es traslladin. També es comparteixen els 
propers passos a seguir de cara a l'elaboració del nou pla, que es concretaran en l’organització de 
dos nous tallers amb les entitats posteriors al Barrejant 2022. 
 
Un cop finalitzada la presentació s’obre un torn de debat: 
 
Juan Osete: Exposa que li sorprèn que el capítol I (recursos humans) es consideri part del 0,7% del 
pressupost de cooperació. Pensa que ha de quedar clar que són coses diferents, i que és una qüestió 
que s'ha comentat des de fa molts anys i no s’ha fet cap canvi. És conscient que suposaria un esforç 
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més de cara al nou pla. Destaca que cal reconèixer i posar en valor el treball fet en els darrers anys 
com a ciutat, sent referent a nivell comarcal. Si s’aposta per l’acció directa, considera que depèn de 
l’equip de govern. Destaca que la feina de l’equip s’està fent molt bé i demana no ser tant exigents, 
donat que portem molts anys donant voltes al mateix debat.  
 
Mireia Mendoza: Agraeix la presentació i demana que es comparteixi la informació per llegir-la amb 
més profunditat de cara a fer comentaris.  
 
Miquel Carrillo: Tenim el document amb aquesta informació i segons decideixi l’equip es compartirà. 
 
Clara Sopeña: En relació amb el que comentava el Juan Osete, entén la percepció però també 
afegeix que si alguna cosa ha permès treballar aquestes polítiques i en algun aspecte ser referents és 
aquesta planificació estratègica. Ja que ha donat un sentit i consolidat una forma de treballar que 
independentment de l’equip es manté. Entén que aquesta feina de planificació suposa un esforç tant 
per l’equip com les entitats, però considera que en mig i llarg termini són les coses que van travant les 
polítiques i donant força. Reconeix que potser els cicles que ens proposem no són del tot realistes, on 
4 anys per fer totes les accions previstes no eren assumibles amb les possibilitats que tenen tant 
l’equip com les entitats. Però esta convençuda que si sabem equilibrar els esforços de fer processos 
de planificació i definim més concretament les prioritats estratègiques, aquests instruments són 
realment molt útils tant a nivell polític com tècnic. Perquè també ajuden a nivell intern a l’hora de 
transversalitzar i demanar compromisos als altres departaments. Tot sent conscient de l’esforç de fer 
els nous tallers i el cansament després del Barrejant, i potser pensant en el nou pla amb un termini 
més llarg. Respecte el 0,7%, els criteris del Fons no són clars de cara a contemplar els recursos 
humans dins o fora. La línia de l’Ajuntament de Sant Boi sempre ha estat contemplar-los dins, i si més 
no en l’anàlisi històric s’ha de mantenir des d’aquesta vessant per no generar una caiguda de 
pressupost.  
 
Alba Martínez: És veritat que ho hem parlat moltes vegades, i sempre s’ha planificat d'aquesta 
manera. Sabem que és qüestionable i ho podem qüestionar les vegades que vulgueu en aquest 
consell, però es veritat que la trajectòria de Sant Boi sempre ha incorporat el capítol I al 0,7% i per 
això aquesta anàlisis des dels avaluadors del PDCD i la manera d’explicar el pressupost de 
cooperació, solidaritat i pau. 
 
Montserrat Gibert: Així com serà molt difícil lo de la transversalitat i ens costarà a nivell polític i tècnic, 
si no s’hagués fet el 0,7% d’aquesta manera als inicis no s’hagués aprovat. Si es va aprovar el 0,7% 
va ser per uns equilibris que es van fer en aquell moment, quan vam ser quasi dels primers 
ajuntaments en aprovar-lo. I penso que si ara qüestioneu aquest fet, no sortirà bé, perquè no crec que 
hagi canviat tant la trajectòria que ho permeti. A mi m’hagués agradat que hagués estat diferent, però 
ara no ho intentaria modificar.  
 
Miquel Carrillo: Si em permeteu, comparant amb altres municipis, Sant Boi és dels que diu que té el 
0,7% i a més el compleix. Perquè alguns ajuntaments diuen que tenen el 0,7%, i és sobre alguna cosa 
específica, no del total. Per la meva banda, mai he entès perquè no es pot contar el capítol I , perquè 
per aquesta regla de tres s’hauria de treure de totes les subvencions que es donen i també del 
personal de les entitats que treballeu fent projectes de cooperació o d’EpS, i on en aquests casos 
pràcticament tot se’n va a sous o a les subcontractacions. Crec que fins i tot és una visió poc 
transformadora de la cooperació i antiga, basada en la transferència de recursos.  
 
Francesc Garreta: Jo no alimentaré el debat, però si volia agrair el procés que heu obert, on no hi hem 
pogut participar com ens hagués agut agradat, però el fet mateix d’obrir el procés té un valor, i com a 
entitat ho volíem agrair. I ja posant-nos en el capítol del que ve, i seguint la reflexió de la Clara, com 
ens proposem coses molt grans, a vegades humilment les entitats acceptem estar molt en un racó 
perquè tot el que diem és important. M’agradaria creure que en el que dibuixem i que realment acaba  
influint en les polítiques, trobem els elements que permeti dir que tenim un teixit de cooperació social 
més fort. Pot no semblar res nou, però en realitat una societat solidària la fa la gent, i les institucions 
l’han d’acompanyar. Crec que agafem un paper d’excessiva humilitat, i potser això és un dels temes 
del taller. Però m’agradaria fer confiança al procés i aquest objectiu. Al final tenim teixit i un poble que 
necessita que això també s’enforteixi.  
 



3 

 

Alba Martínez: Si us sembla ho deixem aquí amb aquesta petició de darrer esforç de participació, de 
fer sentir la vostra veu en el procés d’elaboració del nou pla, tant en aquests tallers com desprès en la 
validació final del text. No és preceptiu però sempre s’ha fet, i ens agradaria que el màxim òrgan de 
decisió de l’Ajuntament, que és el Ple municipal, l’aprovés. Si com capaços de donar-li aquesta 
empenta en les properes setmanes i mesos, molt millor per la ciutat.  
 
S’acorda que es fixaran propostes de dates pels tallers amb les entitats.  
 
3. Barrejant 2022  
 
Alba Martínez: Sé que algunes de les entitats que esteu aquí avui ja vau tenir una reunió la setmana 
passada, sobretot les que participeu en la part de dinamització de la fira i que moltes coses del 
Barrejant les sabeu o les heu anat treballant els darrers mesos. Però és l’últim consell abans del 
Barrejant i entrarem a compartir alguns dels detalls.  
 
La Clara Sopeña ha fet un repàs dels elements més globals. D’una banda en relació amb el lema “Per 
la Vida: Digna i Justa!” de l’edició d’aquest any, que segueix la lògica dels últims anys d’intentar 
aterrar els ODS com a 17 objectius per transformar el món. Al 2020 eren els ODS més centrats en el 
planeta, i per això el “No tenim planeta B”, el 2021 centrat en les persones, amb el lema “Les 
persones i els seus drets primer”, i aquest any posant l’èmfasi en els ODS més centrats en la 
prosperitat: eradicació de la fam i la pobresa, educació, salut i infrastructures. La reivindicació de la 
vida sobretot en un context internacional marcat per la violència i la guerra tenia molta força, des de la 
idea que es recull al preàmbul de la Declaració Universal dels Drets Humans, que la vida ha de ser 
digna i justa per a tothom i a tot arreu.  
 
També s’ha explicat la imatge del Barrejant 2022. Venint de commemorar el DIP, que es va centrar en 
les diferents cares de la violència, al Barrejant volíem posar l’èmfasi en donar una mica de llum tot i el 
context actual. La imatge l’ha fet la Laia Motta, una artista colombiana vinculada a l’associació 
Construyamos Paz.  
 
Un element central d’aquesta edició, tot i el petit canvi de dates al 7,8, i 9 d’octubre per coincidir amb 
el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans del qual venen algunes de les defensores de DDHH 
que participaran a la inauguració, és la recuperació plena de la presencialitat. Retornem a Can 
Massallera per la inauguració, i a la Plaça Teresa Valls i Diví dissabte i diumenge amb la centralitat de 
les activitats, i el tancament a Can Massallera.  
 
S’ha repassat la programació, que novament intenta combinar activitat cultural, lúdiques i familiars a 
partir de la perspectiva de gènere i basada en drets humans, i l’element de dinamització i reflexió. La 
fira d’entitats és l’element central i motor del Barrejant, alhora sent un dels espais que es podia 
millorar després de les avaluacions dels darrers anys. Per això aquest any és un dels processos que 
s’ha treballat en profunditat.  
 
S’ha fet una mirada a la programació a partir del programa web: https://barrejant.cat/programa2022/ 
(vegeu la web per veure la programació) 
 
També s’ha posat èmfasi en l’esforç de comunicació d’aquesta edició, amb la campanya d’OPIS a la 
ciutat, la campanya als FGC a l’estació de Sant Boi i la línia Llobregat-Anoia, un video-spot, campanya 
de cartells, campanya a ‘El Periódico’, díptics en paper i publicacions a xarxes socials. Es compartirà 
també amb totes les entitats una carpeta amb tots els materials, per fer difusió.  
 
L’Andreu Heredero ha fet la presentació de la proposta final del projecte de dinamització de la fira 
d’entitats, amb el “joc de pistes del Barrejant”. (Vegeu annex). Es va obrir un procés participatiu al 
juliol per recollir propostes, i s’ha treballat amb les entitats específicament en la creació de la proposta.  
 
Posteriorment s’ha mostrat el plànol de la plaça i fotografies del format dels nous estands de la fira 
d’entitats: 5 carpes amb una estructura de fusta, on hi haurà 4 entitats en cadascuna, amb 2 taules i 2 
cadires per entitat. Es recomana que les entitats portin estovalles i elements decoratius.  
 
S’obre un petit torn de preguntes:  
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Anna Rovira: Entenc que les entitats que no podíem participar a la dinamització de la fira però si 
podíem muntar estand estem comptades, oi? 
 
Andreu Heredero: Si. 
 
Clara Sopeña: Si, estem al voltant de 18-19 entitats confirmades, ja que algunes no podien complir 
amb els compromisos mínims que demanem d’estar tot el cap de setmana en l’horari de la fira als 
estands.  
 
Mireia Mendoza: Tot i que en aquest consell estic en representació d’Esquerra Sant Boi, com a 
integrant també d’una entitat que participa activament al Barrejant, així com quan es demanen 
opinions i es fan crítiques constructives sóc la primera en participar-hi, vull agrair en el si de la sessió 
d’avui, especialment a l’Andreu i la Clara per haver recollit les propostes, perquè crec que han fet una 
bona feina. I a més a més vull agrair molt tota la disposició que han tingut cap a les entitats. Així que 
moltes gràcies.   
 
Alba Martínez: Gràcies. Tot el que ens vàreu dir ho hem intentat tenir present. Segur que era molt just 
i vam iniciar el procés en un moment complicat, i sabem que algunes entitats haguéssiu participat a la 
dinamització però us va agafar ja gairebé de vacances. Però cap problema la intenció era no deixar 
perdre aquest any per poder iniciar quelcom i fer un testeig. Ara hem dirigit l’acció cap a un àmbit més 
familiar, veiem com funciona i veiem si això proporciona aquest interès en la fira. Però al contrari, les 
gràcies us les donem nosaltres a les entitats per participar i implicar-vos. I també respecte les 
estructures de la fira, permeten reaprofitar un material de la ciutat, i tot i els possibles inconvenients, 
dona més obertura i facilita que la gent s’apropi. 
 
Juan Osete: Pregunta per concretar l’horari de presència de les entitats a la fira.  
 
Clara Sopeña: Dissabte des de les 10 a les 21h, i diumenge des de les 10:30 a les 14h. Demanem 
que les entitats estigueu una estona abans a la plaça per acabar de muntar cada estand. També 
recordar de cara a l’acte inaugural, que com sabeu està vinculat al projecte CDDH, comptarà amb la 
participació de Genith Quitiaquez i Maria Teresa Montaño, moderat per la periodista Patricia Simón. 
Després del cap de setmana, tindran lloc els fòrums d’alumnes a Can Massallera.  
 
La Marina Aguilar ha explicat breument el funcionament dels fòrums d’alumnes d’ESO i Batxillerat 
vinculats al projecte CDDH, on participaran les defensores Lorraine Leete, Maria Teresa Montaño i 
Lucinda Evans. També ha compartit la informació de l’exposició “REFUGIUM?”, un projecte en 
col·laboració amb el Can Castells Centre d’Art i la CCAR, arran de la commemoració del Dia Mundial 
de les Persones Refugiades en les seves 7 edicions. Es mostrarà un recull de les obres realitzades 
per l’alumnat de la ciutat en les diferents edicions de commemoració del DMPR, així com obres 
d’artistes de Sant Boi i internacionals. La inauguració serà el 4 d’octubre a les 18:30h al CCCA i estarà 
disponible del 29 de setembre al 29 d’octubre.  
 
4. Pla municipal Sant Boi Ciutat Refugi 
 
L’Alba Martínez ha explicat que el nou Pla Municipal Sant Boi, Ciutat Refugi 2022-2026 que es va 
compartir en la sessió del Consell abans de vacances finalment ha estat aprovat pel Ple Municipal del 
mes de juliol i al no haver-hi al·legacions després dels dies preceptius es considera aprovat 
definitivament. Així es continua treballant en l’acollida de persones refugiades a la ciutat, i que es 
concretarà pròximament amb una nova acció, després de l’aprovació de la Junta de Govern del 20 de 
juliol del conveni de col·laboració entre Creu Roja, Benito Menni CASM i l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat, per l’obertura d'un centre d'acollida de persones refugiades en instal·lacions de Benito 
Menni.  
 
La Clara Sopeña ha afegit que el projecte sorgeix de l’oferiment de Benito Menni arran de 
l'emergència d'Ucraïna, i que serà gestionat per Creu Roja dins del programa estatal d’acollida com un 
centre de Fase 3. És un centre molt digne en un espai molt important de la ciutat, molt ben equipat 
gràcies a la col·laboració d’altres institucions que han facilitat el mobiliari. És una mostra de com la 
planificació estratègica i mantenir unes línies de treball constants al llarg del temps obren portes a 
accions que ni tan sols imaginàvem.  
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El Sergi Salvador, de Creu Roja, ha confirmat la informació i ha afegit que principalment serà un 
centre destinat a dones amb infants inicialment d’Ucraïna però que s’anirà adaptant a les necessitats, i 
que disposarà d’unes 40 places.  
 
Donada la falta de temps, s’acorda que s'ampliarà aquest punt en properes sessions del Consell per 
aprofundir-hi.  
 
5. Altres qüestions 
 
L’Alba Martínez ha explicat la situació del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament a 
Nicaragua, després dels últims esdeveniments. Durant l’estiu es va fer pública l’obligació del FCCD 
d’abandonar el país de manera sobtada, ja després que el representant del Fons a la zona hagués 
d’abandonar Nicaragua de manera personal, i un cop el govern de Nicaragua va incloure al FCCD a la 
llista d’entitats considerades il·legals. Ha explicat que es pot trobar tota la informació al comunicat que 
va emetre el FCCD a l’agost. Es posa de manifest la vulneració de drets que s’està patint al país, i 
s’obra una etapa de noves dificultats, que d’entrada afectaran a la gestió dels fons dels projectes 
pendents d’executar, on el FCCD no podrà fer-ne el seguiment. A partir d’ara el FCCD actuarà a la 
zona de Centre Amèrica i Carib des de l’oficina a Costa Rica.  
 
Juan Osete: Afegeix que l’exdirector de la Fundació Josep Comaposada, Paco Neira, era consol 
honorari de Nicaragua i ho va deixar fa temps justament per aquesta situació.  
 
Alba Martínez: Alguna vegada havíem pensat també la possibilitat de convidar-lo a alguna sessió del 
Consell, i fins i tot poder fer un monogràfic.  
 
Juan Osete: Segur que no tindrà cap problema en venir si el truqueu.   
 
6. Torn obert de paraules 
 
S’obre un torn obert per si alguna entitat vol compartir alguna informació. No hi ha cap paraula.  
 
Alba Martínez tanca la sessió del Consell, recordant que s’enviarà tota la informació de cara al 
Barrejant.  
 


