
ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I 
SOLIDARITAT 
 
Acta: núm. 1/2019 
Data:  12 de febrer de 2019 
Hora: 18,30 hores 
Lloc: Museu de Sant Boi  
 
Assistents:  

 
Carme Mangues, Fundació Kassumay 
Jordi Sala, Fundació Kassumay 
Rosa Maria Alejandre, Fundació Kassumay 
José Antonio Iniesta. Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris 
Carme Alcalde, Associació d'Amistat San Miguelito Sant Boi i Cooperacció 
Montserrat Gibert i Llopart, Fundació Vicente Ferrer 
Amor del Álamo Margalef, Fundació Vicente Ferrer 
Alfonsa Santisteban, Fundació Pau i Solidaritat 
Paula Rivera Berga, ACPP  
Francesc Garreta, Fundació Juan Ciudad - Parc Sanitari Sant Joan de Deu 
Marina Aguilar, tècnica del FCCD 
Manuel J. Pérez, tècnic municipal 
Alba Martínez Vélez, Tinenta d'Alcalde de Ciutat Educadora, Cooperació, Solidaritat i 

 Pau 
 
Ordre del dia: 
 
1. Nova entitat membre del Consell 
 
S’informa que Joel Peiruza Parga, Consuelo Ruiz Naupari i Paula Rivera Berga han estat 
nomenades noves vocals i substitutes del Ple del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, 
en representació d’Assemblea de Cooperació per la Pau. 
 
2. Aprovació de les actes de les reunions ordinàries del Consell dels dies 5 de juny 
(ordinària), 23 de juliol (extraordinària) i 22 d’octubre (ordinària). 1 
 
S’aproven. 

 
3. Pressupost Municipal de Cooperació 2019  
 
Es presenta el pressupost 2019 de Cooperació que suma un total de 426.697€ que signifiquen 
un 0,81% dels recursos propis municipals. D'aquest import un 39% es destina a projectes de 
cooperació i un 43% a accions d’educació pel desenvolupament. De la resta del pressupost, un 
13 % es destina a l’acollida de persones refugiades; un 3% a quotes d’organismes i un 2 % per 
ajuts d’emergència. Per forma de gestió, el 40% del pressupost és de gestió directa; el 17% és 
de gestió delegada i l'altre 43% és de gestió indirecta. Cal destacar que la gestió indirecta (la 
part gestionada a través de subvencions i convenis) ha incrementat el seu pes en el conjunt del 
pressupost del 41% en 2018 al 43% actual, atenent el criteri establert al Pla Director de 
Cooperació.  
 
 
 
 

                                                 
1
 Les actes del Consell de Cooperació es poden trobar a la web municipal a Participa/Participació 

Ciutadana/Espais de Participació/Consells/Actes dels Consells Sectorials 

htp://www.santboi.cat/Publi139.nsf/ca-VistaWebTemes-

BASE?ReadForm&Clau=OiASectorials&Idioma=ca&Ordre=0202&Nivell=1&Seu=N 
 



4. Informacions sobre la convocatòria de subvencions 2019-2020. Reunió extraordinària 
de presentació dels projectes. 
 
S’informa de la nova convocatòria de subvencions a projectes de cooperació 2019/20 Les 
entitats subvencionades a la convocatòria 2018/19 han de presentar un informe parcial del 
projecte i ja ho han fet. Pel que fa a la subvenció en aquesta convocatòria a l’Associació 
d'Amistat San Miguelito Sant Boi, s’informa que han renunciat perquè no tenen contrapart a 
Nicaragua, ja que la Fundación del Río va ser il·legalitzada el passat mes de desembre i no té 
personalitat jurídica. El seu president, Amaru Ruiz, que va venir a l’octubre a Sant Boi, s'ha 
hagut d'exiliar a Costa Rica. 
 
A la convocatòria 2019/20 s'han presentat 3 entitats: Cooperacció: “Enfortir les capacitats de 
titulars de drets, responsabilitats i obligacions per avançar en l'eradicació de les PTN en el 
cercle de Diema, Regió de Kayes (Mali);  Assemblea de Cooperació per la Pau: “Contribuir a 
millorar la protecció dels Drets de la infància, especialment  dels menors estrangers no 
acompanyats i separats a Nador (Marroc)” i Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres. 
“Enfortiment de l'emprenedoria i les oportunitats laborals de dones mitjançant la innovació eco-
social en cadenes de valor del nord de Perú”. 
 
S’acorda que la reunió extraordinària del Consell per la presentació dels projectes i la seva 
valoració, sigui el 19 de març. 
 
5. Avaluació del projecte de cooperació 2019 (acció estratègica establerta al Pla 
Director de Cooperació). 
 
L’any passat es va iniciar aquesta acció estratègica establerta al Pla Director de Cooperació al 
Desenvolupament amb el projecte de Sindicalistes Solidaris al Marroc. 
 
Aquest any s’ha acordat amb la Fundació Kassumay que el projecte a avaluar sigui el de 
“Dotació i posada en funcionament d'una horta d'1 ha per a dones a Guinea Djilakounda, 
Bignona, Casamance (Senegal)”. Es fa una crida a la resta d’entitats per tal que presentin la 
seva candidatura a participar en el viatge i en l’avaluació del projecte de Kassumay segons els 
criteris de selecció que es van establir l’any passat (s’adjunten a la present acta) 
 
Per part de la Fundació Kassumay es comenta que les dates definitives del viatge no estan del 
tot definides però que serà entre novembre i desembre, i entre 4 i 7 dies, ja que també es vol 
aprofitar el viatge per conèixer altres projectes al Senegal en els que hi col·labora Sant Boi.  
 
6. Informació sobre properes activitats: Sant Jordi Solidari, Festa del Comerç Just, Dia 
Mundial de les Persones Refugiades. 
 
-Sant Jordi Solidari: Es farà com cada any el 23 d’abril. Caldrà revisar la distribució de les 
entitats a l’espai, atenent la valoració de l’any passat. De la compra de roses de proximitat 
s’encarregarà Carme Alcalde. 
 
-Festa del Comerç Just i Banca Ètica: Es farà aquest any el dissabte 1 de juny. Aquell mateix 
dia, al vespre, es farà a Can Massallera l’espectacle "Menjar" de la Cia Zygomatic. 
 
-Dia Mundial de les Persones Refugiades:  El dijous 20 juny al matí es farà una acció 
performance de les escoles a la Plaça Ajuntament. Aquest anirà sobre el concepte de frontera. 
Prèviament es faran tallers previs amb la CCAR i RefugiArte. Després hi haurà una actuació 
musical i la lectura d’un manifest. Aquells dies també hi haurà l'exposició fotogràfica “A pie de 
valla”, del fotoperiodista José Antonio Sempere.  
 
El divendres 21 de juny , a la nit, es farà a Cal Ninyo l’espectacle “Rebétiko: nascut a l'exili", de 
Yannis Papaiaonnou. 
 
Al mes de juny també està previst el IV concert de “Música Sense Fronteres” als Jardins de 
l’Ateneu Santboià. 



 
7. Torn obert de paraules 
 
-La Fundació Vicente Ferrer informa que el 18 març, als cinemes Can Castellet, es farà la 
pel·lícula sobre Vicente Ferrer. És una activitat gratuïta, tot i que es demanarà una contribució 
voluntària als i a les assistents. 
 
-S’informa que amb la nova direcció dels Cinemes, cada mes passaran “El Documental del 
mes” i que tenen bona disponibilitat per rebre propostes. 
 
-La Fundació Juan Ciudad informa de la campanya "Dóna la llauna", del 4 al 15 de març. Es 
tracta d’una recollida d’aliments. Al Centre Hospitalari de Sant Joan de Déu es farà, el 24 març, 
la Magic Line. 
 
-S’informa que el Barrejant d’aquest any es farà els dies 4 al 6 octubre.  
 
 



 

PRESSUPOST MUNICIPAL COOPERACIÓ, SOLIDARITAT I PAU  2019 
   

 
PRESSUPOST 

2019 
PRESSUPOST 

2018 

   

TOTAL INGRESSOS PROPIS MUNICIPALS 52.337.860 50.524.983 

   

  
PRESSUPOST 2019 COOPERACIÓ, SOLIDARITAT I PAU 

 

DESPESES 
PRESSUPOST  

TOTAL 
2019 

PRESSUPOST 
TOTAL 
2018 

   
CAPÍTOL I 108.780 103.307 
CAPÍTOL II 107.125 103.844 
CAPÍTOL IV 210.792 214.073 
   
TOTAL 426.697 421.224 
   

 
PRESSUPOST  

TOTAL 
2019 

PRESSUPOST 
TOTAL 
2018 

   

%  D'INGRESSOS PROPIS A COOPERACIÓ   0,81 0,83 
   
 2017  
   
% D’INVERSIÓ DE LA COOPERACIÓ LOCAL CATALANA  0,31  
   

DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST PER LÍNIES D’ACTUACIÓ 
 

 
PRESSUPOST  

TOTAL 
2019 

PRESSUPOST 
TOTAL 
2018 

   

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 166.215 178.134 
EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT 183.046 178.108 
AJUT D'EMERGÈNCIA 8.176 7.033 
ACOLLIDA 54.317 45.398 
ALTRES 14.944 12.551 

   

TOTAL 426.697 421.224 



 
   

DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST PER FORMA DE GESTIÓ 
 

 
PRESSUPOST  

TOTAL 
2019 

PRESSUPOST 
TOTAL 

2018 

   

GESTIÓ DIRECTA 169.345 168.749 
GESTIÓ DELEGADA 73.179 79.263 
GESTIÓ INDIRECTA 184.213 173.212 
   
TOTAL 426.697 421.224 

 

 
DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST PER FORMA DE GESTIÓ 

 
  

SANT BOI 
2019 

% 

 
COOP. LOCAL 
CATALUNYA 

(2) 
% 

   
GESTIÓ DIRECTA 40 28 
GESTIÓ DELEGADA 17 0 
GESTIÓ INDIRECTA 43 72 
   
TOTAL 100 100 
   
 
 
(1) 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 (versió preliminar). Dades corresponents al 2017. 
(2) Dades del "2n estudi de la Cooperació Local de Catalunya amb els països del Sud 2000-2001-2002" del 
FCCD.  Les dades corresponen als recursos destinats a cooperació i solidaritat per forma de gestió dels 
ajuntaments catalans (dades 2001). No hi ha dades mes actualitzades. 
 

DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST PER LÍNIES D’ACTUACIÓ 
 

 SANT 
BOI 
2019 

% 

COOP. 
LOCAL 

CATALUN
YA (1) 

% 
   
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 39 53 
EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT 43 27 
AJUT D'EMERGÈNCIA 2 13 
ACOLLIDA 13  
ALTRES 3 7 
   
TOTAL 100 100 
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PARTIDES DESPESES PRESSUPOST 2019  
COOPERACIÓ, SOLIDARITAT I PAU 

  
960 92008 12000 Retribucions Bàsiques Funcionaris Grup A1 15.615 
960 92008 12006 Triennis 5.259 
960 92008 12100 Complement Destí Funcionari 7.594 
960 92008 12101 Complement Específic Funcionaris 14.940 
960 92008 13000 Retribucions Bàsiques Laboral 32.813 
960 92008 15000 Incentius 7.790 
960 92008 16000 Seguretat Social 24.769 
  
Capítol I                                                                                                                 108.780 € 
  
503 92008 22606 Observatori permanent Cooperació i Solidaritat  700 
503 92008 22616 Dinamització solidària pobles agermanats  1.425 
503 92008 22626 Pla Sensibilització i Educació per la Solidaritat  100.000 
503 92008 22636 Programa Defensors/es Drets Humans  5.000 
  
Capítol II 107.125 € 
  
503 92008 48900 Aport. Fons Català Cooperació al Desenvolupament 62.734 
503 92008 48901 Aport. ONGs Cooperació i Solidaritat  99.416 
503 92008 48902 Xarxa Alcaldes per la Pau  1 
503 92008 48904 Col·laboració Consell Català Moviment Europeu  632 
503 92008 48905 Col·laboració Associació Nacions Unides a Espanya 902 
503 92008 48906 Col·laboració amb altres projectes de Cooperació 1 
503 92008 48907 Conveni amb Ensenyament Solidari 13.000 
503 92008 48908 Col·laboració Comitè Català ACNUR 602 
504 92008 48909 Col·laboració Assoc. Electronics Watch 1 
503 92008 48910 Col·laboració Comitè Català d'Ajuda als Refugiats 33.500 
503 92008 49000 Aport. Poble Agermanat San Miguelito 1 
503 92008 49001 Aport. Fundación de Mujeres de San Miguelito  1 
503 92008 49002 Aport. Poble Agermanat Marianao 1 
  
Capítol IV 210.792 € 
  
TOTAL 426.697 € 
 



 

DETALL DE LA DESPESA PER FORMA DE GESTIÓ Despesa Despesa TOTAL 

2019 econòmica personal   

    
Gestió Directa 101.901 67.444 169.345 
Activitats del Pla Municipal d'Educació i Formació per a la Solidaritat 
(Butlletí Solidària, Sant Jordi Solidari, Festa del Comerç Just, Dia 
Internacional de les Persones Refugiades; Dia Internacional de la Pau, 
Barrejant, Dia Internacional dels Drets Humans, Activitats a Centres 
d'ensenyament) i Programa Defensors 

96.397 48.951  

Projectes al Marroc  700 7.615  
Despeses d'administració (correus, ..) 300 2.176  
Avaluació Pla d'Acollida 4.500 5.439  
Altres projectes de cooperació 4 3.263  
   
Gestió Delegada 55.734 17.405 73.139 
Conveni amb el FCCD (Avaluació projectes subvencions, Ajut 
d'emergència, Pla d'Educació i Formació,...)  

55.734 17.405  

   

Gestió Indirecta 160.282 23.932 184.214 
Subvencions entitats convocatòria 2019 99.416 10.878  
Conveni ES 13.000 4.351  
Col·laboració activitats sensibilització entitats 1.500 3.263  
Quotes organismes (Alcaldes per la Pau, ANUE, CCME, CCACNUR i EW) 12.866 2.176  
Conveni CCAR 33.500 3.263  
   

TOTAL 317.917 108.780 426.697 
 

 

 

   

DETALL DE LA DESPESA PER LINIA D'ACTUACIÓ Despesa Despesa TOTAL 

2019 econòmica personal  
    
Cooperació al Desenvolupament (total) 127.054 39.161 166.215 
Cooperació al Desenvolupament (Directa): Aportació projectes San 
Miguelito, Altres projectes 904 9.790  

Cooperació al Desenvolupament (Indirecta): Aportació projectes 
ONG's; Aportació ES 112.416 16.317  

Cooperació al Desenvolupament (Delegada): Aportació projectes 
FCCD 13.734 13.054  

    
Educació pel Desenvolupament: Pla de Sensibilització, 183.046 
Programa de Defensors, .. 

134.095 48.951 
 

    
Ajut d'Emergència 6.000 2.176 8.176 
    
Acollida 38.000 16.317 54.317 
    
Altres: quotes entitats, ... 12.768 2.176 14.944 
    

TOTAL 317.917 108.780 426.697 
 



 

GLOSSARI 
 

 
INGRESSOS PROPIS MUNICIPALS:  
 
Són aquells ingressos generats pel mateix Ajuntament i procedents principalment dels 
ciutadans i ciutadanes, les empreses i el sector privat en general. Inclou els impostos directes i 
indirectes, les taxes i altres ingressos tributaris. 
 
CAPITOL I: 
 
Correspon a les despeses de personal 
 
CAPITOL II: 
 
Correspon a les despeses per la compra de bens i serveis 
 
CAPITOL IV: 
 
Correspon a les transferències corrents (subvencions i convenis) 
 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT: 
 
Treball conjunt (des del nord i el sud) per al desenvolupament dels pobles, mitjançant la 
implicació de diferents actors (finançadors, executors dels projectes al sud i beneficiaris) 
 
AJUT D'EMERGÈNCIA: 
 
Cerca de la satisfacció de les necessitats bàsiques que s’han revelat com a urgents a causa de 
situacions imprevistes per un desastre natural o un conflicte. 
 
EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT: 
 
Conjunt de campanyes i activitats dirigides a la presa de consciència de la ciutadania dels 
desequilibris existents entre el nord i el sud. 
 
ACOLLIDA 
 
Conjunt d'actuacions encaminades a la integració i l'autonomia de les persones sol·licitants 
d'asil i refugiades en compliment dels tractats internacionals sobre el dret d'asil. 
 
GESTIÓ DIRECTA/GESTIÓ INDIRECTA: 
 
Distingeix si l’Ajuntament fa directament la gestió del projecte o activitat o bé es fa mitjançant 
les ONG.  
 
GESTIÓ DELEGADA: 
 
La cooperació al desenvolupament de l’Ajuntament, el qual encarrega la gestió del projecte o 
activitat a altres organismes o entitats. 
 
 

 

 

 

 

 



Criteris per al pla d'avaluació de projectes de cooperació 2019 
 
1. Presentació 
 
Al Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2017-2020, aprovat per part del Ple 
Municipal del de 2017, s'establien un total d'11 accions estratègiques per desenvolupar el Pla 
Director. 
 
Una d'aquestes accions estratègiques és la de fer un Pla d'avaluació de projectes de 
cooperació2. Es tractaria d'organitzar cada any un viatge sobre el terreny d'entre 4 i 7 dies per 
conèixer de primera mà els projectes amb els quals col·labora econòmicament l'Ajuntament, ja 
sigui de la convocatòria anual de subvencions, de convenis nominatius o de la cooperació 
directa de l'Ajuntament. 
 
L'objectiu de les presents normes és establir una sèrie de procediments, metodologia i requisits 
de participació en aquest procés d'avaluació. 
 
2. Projectes avaluables 
 
Seran projectes avaluables aquells projectes en els que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
col·labora econòmicament mitjançant una subvenció o bé els de la cooperació directa 
municipal. 
 
Cada any es farà l'avaluació d'un projecte. La tria del projecte la farà l'Ajuntament de Sant Boi, 
atenent els següents criteris: 
 

• Que es tracti d'un projecte que porti una trajectòria de funcionament de diversos anys, 
particularment si l'Ajuntament ha subvencionat el projecte més d'un any. 

• Que l'entitat promotora del projecte tingui una trajectòria de gestió de projectes, 
particularment si l'Ajuntament ha donat subvencions en diversos anys a projectes 
d'aquesta entitat. 

• País del projecte, sent prioritaris els països més propers en distància; els països amb 
els quals hi hagi una vinculació anterior amb Sant Boi en altres projectes (de 
l'Ajuntament o de les entitats) o amb els que hi hagi una relació a causa 
d'agermanaments, població originària d'aquells països i que ara viu a Sant Boi;... 

 
L'Ajuntament consultarà amb les entitats que reben subvencions als seus projectes de 
cooperació si estan d'acord en participar en aquest procés d'avaluació i decidirà cada any quin 
serà el projecte escollit, comunicant als membres del Consell la decisió. 
 
3. Entitats participants en l'avaluació 
 
Podran participar en l'avaluació del projecte les entitats membres del Consell Municipal de 
Cooperació i Solidaritat. 
 
Les persones membres d'entitats del Consell interessades a participar en aquest procés 
d'avaluació podran presentar la seva candidatura a l'Ajuntament de Sant Boi. L'Ajuntament  

                                                 
2
 "Pla d'avaluació de projectes de cooperació: Introduir la pràctica de l’avaluació regular de les accions de cooperació a 

terreny, ha estat identificat com una de les mesures més necessàries per tal de millorar la qualitat de la cooperació que 
es fa des de Sant Boi de Llobregat, tant per part de les entitats com del propi Ajuntament. No tant com un procés de 
fiscalització, sinó més aviat amb l’ànim de generar coneixement i aprendre de les bones pràctiques de tots els actors 
involucrats. És obvi que les possibilitats pressupostàries no permeten processos exhaustius d’avaluació, però sí hi ha 
marge per a conèixer i aprendre progressivament de totes les línies de treball que durant aquests anys s’han vingut 
posant en marxa a la ciutat. Es reconeix que la participació creuada d’entitats en les avaluacions seria positiva i que 
dur-les a terme per part del propi equip de cooperació de l’Ajuntament ajudaria molt a la capitalització de coneixements 
al sí de l’àmbit que n’hi està al càrrec. En conjunt amb el Consell de Cooperació, s’establirà una metodologia, també de 
retorn dels resultats i lliçons preses, i un calendari per al desplegament de les avaluacions que s’identifiquin com a 
necessàries." 
Pla Director de Cooperació al Desenvolupament de Sant Boi de Llobregat (2017-2020).. Pàgines 30 i 31/34 
 



decidirà la persona membre d'una entitat del Consell, que participarà en l'avaluació del projecte 
triat aquell any, atenent els següents criteris: 
 

• La trajectòria de l'entitat de la persona que es proposa: participació en el programa 
d'activitats de l'àmbit de cooperació, solidaritat i pau; experiència en projectes de 
cooperació; implicació en organismes de participació ciutadana, particularment els de 
l'àmbit de la cooperació; ... 

• La participació de la persona proposada en activitats formatives dins de l'àmbit de la 
cooperació, particularment pel que fa a l'avaluació de projectes. 

• El coneixement d'idiomes per part de la persona proposada, particularment els del país 
del projecte. 

 
4. Compromisos de l'entitat responsable del projecte 
 
L'entitat responsable del projecte escollit per a la seva avaluació i un cop acceptada la seva 
participació es compromet a: 
 

• Organitzar l'agenda de la visita en coordinació amb la seva contrapart, planificant 
especialment entrevistes amb les persones beneficiàries del projecte.  

• Organitzar els aspectes logístics de la visita: allotjament, desplaçaments interns, servei 
de traducció, ... 

• Participar en el viatge d'avaluació. 
 
5. Compromisos de la persona participant de l'avaluació 
 
La persona que participi en aquesta visita d'avaluació es compromet a: 
 

• Participar activament a les activitats programades en l'agenda. 
• Elaborar una memòria de la visita 
• Presentar en el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat l'avaluació del projecte 

tenint en compte els criteris d'eficiència, eficàcia, impacte, pertinença i viabilitat. 
 
6. Compromisos de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
 
L'Ajuntament de Sant Boi es farà càrrec de les despeses del viatge de la persona de l'entitat 
responsable del projecte i el de l'entitat avaluadora.  
 
L'Ajuntament facilitarà els elements materials i organitzatius a l'entitat responsable del projecte i 
a l'entitat avaluadora necessaris per a la realització del procés d'avaluació. 
 
7. Projecte 2019 
 
Atenent els criteris establerts, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha decidit que el projecte a 
avaluar l'any 2019 sigui "Dotació i posada en funiconament d'una horta d'1 ha per a dones, a 
Guinea Djilakounda, comunitat rural de Djibidione, zona de Fogny Nord, Departament de 
Bignona, regió de Casamance, sud del Senegal" de la Fundació Kassumay. Aquest projecte ha 
rebut subvenció per part de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a la convocatòria 2018/19 
 
Un cop acceptada per part de la Fundació Kassumay el fer aquesta avaluació, la proposta 
concreta del viatge per conèixer i valorar el projecte és la següent: 
 
14/12/19  Viatge Sant Boi – Dakar. 
 
15/12/19 Visita al projecte "Suport al programa d'atenció primària de la salut mental al 
Senegal". Aquest és un projecte de la Fundació Juan Ciudad- Parc Sanitari Sant Joan de Déu 
en el que hi col·labora l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat mitjançant el Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament. S'aprofitarà el viatge al Senegal per fer una petita visita per 
conèixer aquest projecte. 
 



16/12/19 Viatge a Guinea Djilakounda, comunitat rural de Djibidione, zona de Fogny Nord, 
Departament de Bignona, regió de Casamance, sud del Senegal.  
Avaluació del projecte "Dotació i posada en funcionament d'una horta d'1 ha per a dones" de la 
Fundació Kassumay. 
 
17/12/2019 Visita a tallers d’artesania de persones amb discapacitat d’Oussouye/M’Lomp 
Kalaamisoo – Koukamoute amb el que col·labora la Fundació Kassumay. 
Continuació de l’avaluació. 
 
18/12/2019 Visita del projecte "Millora de la salut ocular i dels serveis d'optometria a Ziguinchor 
i altres poblacions del Senegal" de la Fundació Ètnia Barcelona. En aquest projecte hi 
col·labora l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat mitjançant el Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. 
Viatge Zinguichor – Dakar 
 
19/12/2019 Viatge Dakar –Sant Boi 
 
Com s'estableix al document podran participar en l'avaluació del projecte les entitats membres 
del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat. Per tant, si esteu interessats/des a participar 
en aquest viatge i en aquesta avaluació del projecte, feu arribar la vostra candidatura abans del 
dia 31 de maig de 2019 a l'adreça mperez@santboi.cat. L'Ajuntament de Sant Boi decidirà 
entre les propostes presentades segons els criteris establerts al punt 3 d'aquest document. 
 
Us animem a participar en aquesta experiència d'avaluació que ha de servir per millorar la 
qualitat dels projectes en els quals participa la cooperació santboiana, així com per a un 
coneixement mutu més gran de les actuacions que porteu a terme les entitats de la nostra 
ciutat. 
 


