ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ,
SOLIDARITAT I PAU
Acta: núm. 3/2022
Data: 3 de maig 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
Carme Mangues, Fundació Kassumay
Malamine Soly, Dunia Kato
Sergio Salamanca, La Guacamaya
Sara Abril, Construyamos Paz
Mario Ochoa, Construtamos Paz
Montserrat Gibert, Fundació Vicente Ferrer
Francesc Garreta, Juan Ciudad ONGD
Judith Moreno, Associació Compassió i Vida
M Eugenia Salado Alcaide Compassió i Vida
Josep M Torrents - Bosco Global
Carolina Pascual, ACCP
Machú Ara Sorribas, Grup de Suport al Colectvio de Mujeres de Matagalpa
Begoña Galera Comas Fundació Pau i Solidaritat CCOO
Anna Escudé, DESOS Opció Solidària
Susana Agüera, Enginyeria Sense Fronteres
Rosa M. Alejandre Sastre, Fundació Kassumay
Sergio Salvador Badenas, Creu Roja
Jordi Sala, Fundació Kassumay
Miquel Carrillo, Cooperativa Nadir
Agustí Fernandez de Losada, Cooperativa Nadir
Eloisa Piñeiro, Cooperativa Nadir
Marina Aguilar, tècnica municipal
Clara Sopeña, 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 ordinària del Consell del dia 1 de març i extraordinària del
22 de març de 2022
S’aproven.
2. Valoració Sant Jordi Solidari 2022
Andreu Heredero informa que van participar 8 entitats. El saldo net de la venda de roses ha estat de
470 € que repartits entre les entitats participants suposa 58,75 € per entitat. Es va organitzar el taller
de punts de llibres compromesos durant el matí amb la participació de 25 infants.
Carme Mangues de la Fundació Kassumay comenta que les entitats haurien d’estar en la carpa
durant tota la jornada.
Alba Martínez està d’acord amb aquesta valoració i diu que el fet que totes les entitats estiguessin de
cara a la plaça, significava que si alguna entitat marxava, es veia molt el buit.
Anna Escudé de DESOS diu que estaria bé que hi hagués música al nostre espai.

Judith Moreno de l’Associació Compassió i Vida diu que estaven molt bé ubicats però creu que les
cantonades no s’aprofitava bé.
Jordi Sala comenta que estaria bé de poder pagar amb targeta i que en cas de pluja es podria haver
posat les parets.
Marina Aguilar diu que es van treure les parets que anaven amb velcro i que no es podien deixar
posades ja que quedarien tancades les carpes.
Francesc Garreta diu que tot i no participar al Sant Jordi Solidari, han fet servir el datàfon per pagar en
algunes activitats que han fet i els hi ha anat molt bé..
Alba Martínez diu que es podria organitzar el pagament amb targeta per la venda de roses que és
conjunta. Pel que fa a la ubicació de les cantonades caldria solucionar-lo segons les entitats
participants i el que necessita cadascuna d’elles,
3. Informació sobre les subvencions de la convocatòria 2022-2023 de l’àmbit cooperació i
solidaritat
Alba Martínez comenta que des de l’anterior reunió del Consell del 22 de març no s’ha aprovat per
part de la Junta de Govern Local les subvencions a les entitats dels diferents àmbits de la
convocatòria de l’any 2022. La proposta que s’ha presentat per part de Cooperació a la Junta és la
que es va explicar en aquesta reunió extraordinària del Consell.
Manuel J. Pérez explica que està previst que la Junta aprovi les subvencions 2022 en 15 dies.
4. Ciutats Defensores dels Drets Humans 2022
Alba Martínez comenta que per primer any s’unifiquen les dues edicions de l’any (primavera i tardor) i
tots els 28 municipis participen en aquests dos moments. En el cas de Sant Boi participarem sobretot
a l’edició de la tardor al voltant del Barrejant.
Manuel J. Pérez explica que aquesta serà la 12 edició del projecte que es va iniciar al 2013 a iniciativa
de l’Ajuntament de Sant Boi. La primera gira d’aquest any 2022 va començar el 25 d’abril. En el cas
de Sant Boi vam comptar amb la presència de la Morena Herrera del Salvador; es va fer un taller previ
amb diverses joves de tres centres de secundària i el 26 d’abril es va fer el fòrum amb 120 alumnes.
A la tardor tindrem tres defensors i defensores dels que encara no sabem els noms.
Machú Ara informa que el pròxim dijous la Morena Herrera participa en un acte a Casa Amèrica sobre
el tema del dret a l’avortament a Centreamèrica.
Anna Escudé pregunta si és possible la participació de les entitats en el projecte.
Manuel J. Pérez explica que és bastant complicat la participació de les entitats tenint en compte que hi
participen 28 ajuntaments i 9 entitats. Ho és fins i tot per nosaltres com a ajuntament. El que sí que
podem fer és informar a les entitats perquè ens facin arribar proposta de noms de defensors i
defensores per proposar i defensar aquestes candidatures al conjunt de municipis i entitats
participants.
Marina Aguilar diu que sí que es poden organitzar activitats especifiques entre les entitats
interessades i els defensors i defensores finalment escollits.
5. Situació Ucraïna.
Clara Sopeña explica que l’estratègia de la ciutat davant la situació creada per la invasió d’Ucraïna per
part de l’exèrcit de la Federació Russa es fonament a partir de la definició de Sant Boi com Ciutat
refugi feta l’any 2015. La nostra actuació es concreta en accions com a Ciutat Compromesa (acords
de rebuig de la invasió per part del Ple, concentracions, acte amb motiu dels 35 dies de guerra, ...) ,
com a Ciutat Solidària (coordinació amb la població santboiana d’origen ucraïnès, aportacions
econòmiques; suport a iniciatives solidàries de diverses entitats de la ciutat, activitats d’educació per a

la solidaritat; ... ) i com a Ciutat Acollidora (places d’acollida en 4 pisos del sistema estatal d’acollida
més les places del pis complementari que actualment estan ocupades; organització del sistema
d’informació, coordinació i derivació de les persones que arribin a Sant Boi, ....). Tota la informació es
pot consultar a la web municipal, a un apartat específic que s’ha creat per aquest tema.
Sergi Salvador Badenas de Creu Roja explica que a més de l’atenció centralitzada que es fa a Fira de
Barcelona per part de Creu Roja, han rebut a Sant Boi famílies derivades des de l’ajuntament o altres
entitats, En el cas de Sant Boi s’han atès unes 5 o 6 famílies. Ara mateix les persones ateses a Fira
de Barcelona s’estan derivant a altres comunitats autònomes per manca de places a Catalunya.
Francesc Garreta explica la col·laboració de Juan Ciudad i Sant Joan de Déu amb centres hospitalaris
de Polònia
Begoña Galera explica que organitzen una caminada pel treball digne el dia 8 de maig i que la
recaptació serà pels refugiats i refugiades mitjançant l’Associació Catalana per la Pau.
Montserrat Gibert comenta que seria un bon moment per l’acollida de persones refugiades per part
dels promotors de l’Espanya Vaciada.
Clara Sopeña explica que la Generalitat posarà en marxa una convocatòria per persones en situació
d’atur per viure a micropobles (població de menys de 500 habitants).
Machu Ara del GSCMM diu que el problema dels refugiats el tenim des de fa molts anys.
6. Festa del Comerç Just i la Banca Ètica 2022
Marina Aguilar explica que el 14 de maig es farà la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica a la plaça
de la República, davant del Mercat de la Muntanyeta, amb una carpa d’entitats de cooperació; amb la
venda de productes de comerç just; la lectura del manifest per part de les entitats; l’espectacle teatral
familiar “Simplicitats” i una ludoteca d’experimentació i joc lliure.
Clara Sopeña explica algunes de les activitats que les entitats participants en la Fira organitzaran en
el marc de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica. Disposarem d’una carpa de 12 metres quadrats.
Demana que els materials que es posin a la venda per part de les entitats siguin de comerç just i que
no es posin a la venda coses que no estigui produïda en condicions de justícia i treball digne. Explica
també que almenys una de les persones de les entitats que venguin menjar han de tenir el carnet de
manipulador d’aliments.
Alba Martínez agraeix a les tres entitats que s’han ofert per treballar en el Grup Motor de Ciutat pel
Comerç Just.
7. Pla Director de Cooperació al Desenvolupament: avaluació Pla 2017-2020 i nou Pla
Alba Martínez presenta a les tres persones de Nadir Cooperativa (Miquel Carrillo, Eloisa Piñeiro i
Agustí Fernández de Losada) que s’encarregaran de l’avaluació i elaboració del nou Pla Director de
Cooperació al Desenvolupament.
Miquel Carrillo explica la metodologia de treball amb la participació el més àmplia possible dels
diferents actors de la cooperació santboiana, mitjançant tallers presencials i telemàtics i que es pugui
visualitzar tot aquest procés davant la ciutadania. Pel que fa l’avaluació, després de l’estudi de gabinet
que s’han realitzat sobre dades del 2017 al 2021, es faran tallers i entrevistes amb la participació de
les entitats de cooperació i les seves contraparts; l’ajuntament de Sant Boi i la comunitat educativa al
maig i al juny; durant el mes de juliol faran l’anàlisi de tota la informació recollida i al setembre
presentaran els resultats. Pel que fa a l’elaboració del nou Pla Director 2022 – 2026, al setembre i
octubre es farà el treball de camp; a l’octubre i novembre es farà la redacció i al novembre o
desembre s’aprovaria per part del Ple Municipal. També està previst un treball comunicatiu adreçat a
la ciutadania en general. També es comptarà amb la població en general , les entitats de cooperació i
altres col·lectius(partits polítics, comunitat educativa, ...) en aquesta fase.

Manuel J. Pérez destaca que aquest és un moment important pel que suposa de poder definir temes
claus de la política de cooperació de Sant Boi.
Alba Martínez destaca la idea que aquest procés d’avaluació i nou Pla sigui un moment comunicatiu i
de difusió sobre els temes de cooperació pel conjunt de la ciutadania santboiana. Diu també que s’ha
de finalitzar abans del 2023 i consensuat amb la majoria de forces polítiques i altres entitats.
Francesc Garreta pregunta per les dates dels tallers i que es programin amb temps.
Miquel Carrillo diu que demà enviaran una proposta. Pregunta si es vol que sigui presencial o
telemàtic. Proposa que hi hagi convocatòries en els dos formats i enviaran un qüestionari.
8. Torn Obert de Paraules
Carme Mangues de la Fundació Kassumay informa del Vermut Solidari que es farà el dia 21 de maig,
en el marc de la programació de la Festa Major. Es farà després de dos anys sense fer-lo als Jardins
de Can Castells. Hi participen també Aliments Solidaris, Dunia Kato, Construyamos Paz i altres
entitats culturals de la ciutat.
Marina Aguilar explica la visita el dia 19 de maig d’una delegació del municipi marroquí de Benguerir
dins del projecte EqualMed impulsat per la Diputació de Barcelona.
Alba Martínez diu que es farà al juny una reunió monogràfica del Consell sobre el Barrejant que
aquest any serà els dies 7, 8 i 9 d’octubre.

