ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ,
SOLIDARITAT I PAU
Acta: núm. 3/2020
Data: 17 de setembre de 2020
Hora: 18 hores
Lloc: Telemàtica
Assistents:
Amor del Álamo Margalef, Fundació Vicente Ferrer
Carlos Campedrós, Ciutadans- C's Sant Boi
Carme Alcalde, Associació d'Amistat San Miguelito Sant Boi i Cooperacció
Jordi Sala i Hernández, Fundació Kassumay
Carme Mangues, Fundació Kassumay
Rosa María Alejandre, Fundació Kassumay
José Antonio Iniesta, Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris
Francesc Garreta, Fundació Juan Ciudad
Saida Ehliluch, Fundació Pau i Solidaritat
Susana Agüera Salces, Enginyeria Sense Fronteres
Anna Escudé, DESOS Opció Solidària
Josep Maria Torrents, Vols Voluntariat Solidari
Sergio Salvador Badenas, Creu Roja
María Khury Aruelo, Assemblea de Cooperació per la Pau
Marina Aguilar, tècnica del FCCD
Clara Sopeña, tècnica municipal
Manuel J. Pérez, tècnic municipal
Alba Martínez Vélez, Tinenta d'Alcalde de Ciutat Educadora
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la reunió del Consell de dia 6 de juny de 2020
S’aprova
2. Activitats realitzades des de l’anterior reunió del Consell
-Les subvencions de l'àmbit de cooperació de la convocatòria subvencions de 2020/21 es van
aprovar a la Junta de Govern Local del 29 juliol. De les 7 sol·licituds presentades se'n van
aprovar 6. Gairebé totes les entitats han rebut el document d'acceptació i les que no l'han rebut
ja s'està gestionant.

-S'ha continuat amb l'elaboració del Pla Municipal d'Educació per a la Solidaritat. S'ha fet un
buidatge de l'enquesta a centres educatius, entitats, de les reunions amb departaments
municipals... . Està pendent de presentar a les entitats les línies més estratègiques del Pla,
probablement amb l'organització d'un taller de treball.
-Encara no s'ha acabat la resolució de beques de voluntariat internacional de cooperació. Per
les dificultats de la situació actual, segurament s'haurà d'obrir un nou termini... Vam rebre 5
sol·licituds, de les quals 3 no complien alguns dels requisits, particularment el que fa referència
als nivells de renda, eren massa alts.
-Pel que fa a l'"Informe sobre la situació de les zones i els projectes de la cooperació
santboiana arrel de la situació de la crisi de la COVID19" es volia editar un document però la
situació és tan canviant que la informació quedava obsoleta per la qual cosa es va optar per no
fer aquesta publicació.

-El Ple Municipal del mes de juny es va aprovar la moció d'adhesió al manifest de CONFOCOS
(Cooperació contra el coronavirus) i també es va aprovar la moció de suport al manifest del
FCCD que va fer amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades.
-Es van fer les diverses activitats programades pel Dia Mundial de les Persones Refugiades.
3. Dia Internacional de la Pau 2020
S'explica la programació d'aquest any que es farà presencialment i també es podran seguir en
línia a través del Youtube de l'Ajuntament. El 18 de setembre, hi haurà la taula rodona
"Palestina Avui" i el 20 de setembre es farà l'obra de teatre "Fadwa". Les entrades per la taula
rodona ja estan esgotades.
4. "Barrejant'20. Trobada de la Solidaritat de Sant Boi de Llobregat
Es va enviar l'enquesta a les entitats per decidir diferents qüestions del Barrejant d'aquest any i
van respondre 14 de 18 entitats. El mes de juliol l'equip de govern, veient la situació de la
pandèmia, decideix anul·lar la majoria d'activitats presencials i canviar formats. Això afecta el
Barrejant, sobretot a les activitats que es feien a la plaça Teresa Valls i Diví, on es feia la fira
d'entitats, que serà virtual. Sí que farem alguna activitat presencial a Can Massallera, en format
reduït, però la majoria seran virtuals.
Es passa a explicar el programa en què s'inclou documentals; presentació del llibre "Volver a
pisar las calles"; espectacle de dansa-teatre-circ "Avua"; taula rodona "Emergència Climàtica i
Desenvolupament Sostenible"; dinar popular a càrrec de l'ONG Dunia Kato que es repartirà a
domicilis de Sant Boi (en el preu del dinar s'inclou una bosseta fabricada per Dayana's, unes de
les beneficiàries del projecte de DESOS San Miguelito-Nicaragua). Els diners recollits del dinar
es destinaran a la campanya del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament "Mon Local
Covid-19". La inscripció del dinar ja està activa a la web de l'Ajuntament de Sant Boi. La resta
d'activitats del programa, que són actuacions musicals, animació, poesia i de circ es gravaran i
estaran disponibles al canal Youtube de l'Ajuntament de Sant Boi entre les 10 hores del dia 3
d'octubre i les 13 hores del dia 4 d'octubre. Per raons de seguretat es va decidir que enguany
no es podrà fer l'espectacle de foc, i s'ha decidit recollir els diners de l'espectacle per destinar
també a la campanya del FCCD.
A la web del Barrejant hi haurà la fira virtual d'entitats; una exposició de carrer de banderoles
per cadascuna de les entitats de la fira, i diferents OPIS de carrer amb la informació de les
entitats.
També s'està elaborant el documental "Un any de cooperació santboiana", amb la participació
d'algunes entitats de cooperació que tenen projectes actius i significatius actualment.
Francesc Garreta pregunta si es podria participar en el dinar sense rebre'l a casa, fent una
aportació.
Es comenta que es pot estudiar i que estem pensant en una altra que és la de recollir el menjar
a l'equipament de l'Olivera.
Alba Martínez diu que es podria dir en la inscripció del dinar que una manera de col·laborar
seria fer directament una aportació a la campanya Mon local COVID-19, en aquells casos que
la persona interessada a fer una aportació no ho pugui fer a través del menú perquè no resideix
a Sant Boi.
Saida Ehliluch vol felicitar a l'Ajuntament per la feina realitzada per fer el Barrejant aquest any,
tenint en compte la complicada situació actual.
Es demana a tothom fer un esforç comunicatiu entre totes i tots, ja que moltes activitats del
Barrejant seran virtuals.

