
ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I 
SOLIDARITAT 
 

Acta: núm. 4/2018 

Data:  23 de juliol de 2018 

Hora: 18 hores 

Lloc: Sala de Juntes de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

Ordre del Dia: 

1. Anàlisi de la situació a Nicaragua i situació de la cooperació 

La Presidenta del Consell i Tinenta d’Alcalde de Ciutat Educadora, Cooperació, Solidaritat i 
Pau dóna la benvinguda i agraeix l’assistència a totes les persones que participen en 
aquesta reunió extraordinària del Consell, centrada en la situació a Nicaragua. 

Saluda també a Xavier Ruiz , responsable de projectes de l'àrea d'Amèrica Llatina del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament que des de Managua participa a la reunió via 
Skype. 

Després d’una roda de presentacions de les persones assistents, Xavier Ruiz fa un repàs a 
la situació que ha portat a la crisi actual de Nicaragua perquè el debat del Consell Municipal 
de Cooperació i Solidaritat pugui discutir amb informació veraç. A continuació, es recullen 
les seves principals aportacions: 

El que hem viscut aquests últims tres mesos ha sigut molt dur però no és pot dir que ha 
estat una sorpresa el que ha passat a Nicaragua. Des que Ortega va assumir el poder a 
Nicaragua, any rere any, la situació al país s’ha anat complicant en el sentit de la 
preservació dels drets individuals i col·lectius. Això ha anat creant un caldo de cultiu que no 
sabíem on ens podia dur. Nicaragua era una olla a pressió.  

El 16 d’abril, l’olla va esclatar. Això hagués pogut passar abans o després, però tots intuíem 
que algun dia hi hauria una protesta social molt forta perquè la situació era cada cop més 
insostenible.  

El 16 d’abril el govern va reformar el sistema de pensions de Nicaragua. Quan es fan aquest 
tipus de reformes, hi pot haver un sector de la societat que hi estigui en contra, però això no 
acostuma a anar més enllà. La reforma d’Ortega, que suposava retallades, va fer que la gent 
comencés a sortir al carrer de manera molt moderada. Al principi van ser manifestacions 
molt petites, convocades per les xarxes socials. Això a Nicaragua no era habitual; tothom 
sabia que protestar al carrer implicava una repressió immediata. Feia molts anys que a 
Nicaragua no es podia protestar lliurement. 

El 16 d’abril, com en ocasions anteriors, van a aparèixer joves motoritzats, amb cascos i 
pals, i van començar a atonyinar els manifestants. Immediatament van arribar les forces 
antiavalots a reprimir també. Això va passar a Managua i també a León. 

El 18 d’abril aquestes protestes van començar a eixamplar-se (a la Universitat 
Centreamericana, la Universitat Agrària...). Les primeres imatges van ser molt dures: gent 
gran atonyinada... etc. Entre el 18 i el 19 d’abril altres universitats van sumar-se a la protesta 
i el govern va començar a perdre el control dels carrers. En resposta, el govern va 
augmentar la repressió. La policia va engegar una repressió molt més violenta i van 
aparèixer les primeres armes de foc.  

Aviat van començar a caure els primers morts. El 20 d’abril es va produir la primera mort 
registrada com a tal; fins aleshores només hi havia hagut ferits. Això va fer que els 



estudiants s’atrinxeressin a les universitats i comencés una batalla campal. Tots els barris 
van esdevenir protagonistes de la protesta.  

El 20 i 21 d’abril va arribar el moment més complicat a Managua. No només hi havia una 
forta protesta social, sinó que va començar a haver-hi un pànic generalitzat per la incertesa 
d'on podia arribar la situació. La delinqüència va aprofitar l’ocasió. A la televisió es veien 
paramilitars actuant en connivència amb la policia.  

El president va fer la primera aparició pública, dient que retirava la reforma de la seguretat 
social. Però en aquells moments ja era tard; la societat nicaragüenca ja estava protestant 
per una acumulació de causes de la darrera dècada.  

El 23 abril es va produir la primera gran manifestació a Managua, amb centenars de milers 
de persones que van manifestar-se durant diversos quilòmetres. Va ser una mostra evident 
que la protesta era majoritària. El Frente Sandinista tenia una xarxa molt forta de control als 
carrers, però a partir del 23 d’abril el govern la va perdre. La gent, de manera espontània, va 
comença a prendre el control. 

A la resta del país, la situació va començar a ser de protesta massiva. La gent va sortir als 
carrers i es van donar casos d’assalts directes a institucions de l’Estat o institucions 
públiques municipals. Fins i tot, es van cremar algunes alcaldies. Algunes comissaries de 
policia van perdre el control de la situació. El caos es va generalitzar. 

Va començar a prendre forma el que ha estat la imatge més important d’aquests tres mesos: 
les barricades. La gent va començar a muntar barricades de manera espontània. Entre finals 
d’abril i durant tot el mes de maig, Nicaragua va convertir-se en una gran barricada. 
Centenars i centenars de barricades feien impossible sortir de la pròpia ciutat o el propi barri. 
Es va paralitzar el comerç, no arribaven productes al supermercat... Es va crear una situació 
d’estat de setge sense que ningú no l’hagués declarat. 

Mentrestant, convinuava la repressió sistemàtica. La policia va incorporar cossos 
paramilitars, que actuaven amb llibertat total. Alguns estaven integrats per exmilitars... La 
policia va armar aquests cossos, amb armes potents. 

Durant els mesos de maig i juny, l'increment diari de morts va ser esfereïdor. Ara es parla 
d'uns 350 morts constatats, si bé és cert que hi ha diferents organitzacions de drets humans 
i cadascuna dona la seva xifra de morts.  

Durant aquest període hi va haver manifestacions gairebé diàries, vagues generals... I en 
aquest escenari caòtic, la CIDH de l’OEA va plantejar la seva vinguda al país per 
diagnosticar què estava passant. El govern de Nicaragua no va tenir més remei que 
concedir el permís de visita.  

En aquest estat de coses es va plantejar obrir un diàleg nacional ampli, estructurat en dos 
grans blocs:  

• Govern i les seves aliances. 
• Oposició, que pren la forma d'una "Alianza Cívica" conformada per sectors molt 

diversos: universitat, patronal, grups de camperols organitzats, productors, ONG 
diverses, etc. L'Alianza Cívica és una oposició organitzada i heterogènia que intenta 
buscar una sortida al conflicte. Des del primer dia es va posicionar contra la legitimitat 
d'Ortega per governar el país. Reclamen unes eleccions anticipades i que totes les 
morts que s’han produït fins ara no quedin impunes. 

 
La taula de diàleg es va obrir el 19 de maig. En aquestes dates la CIDH va entrar al país i 
va constatar la situació de vulneració sistemàtica dels drets humans. El primer informe de 
la CIDH va ser demolidor. 
 



A dia d’avui, aquest diàleg continua obert però està molt embarrancat. No hi ha hagut 
avenços reals perquè el govern s’ha tancat en banda a retirar algunes persones de 
l’executiu o convocar eleccions anticipades. No es veu fent cap pas. 
 
Per què el govern pren aquesta posició de força? Perquè s’adona que a través de la força 
pot controlar teòricament el país.  
 
En l’últim mes, des de juny, el govern ha incrementat l’ús de la força i ha anat traient totes 
les barricades que s’havien anat col·locant al país (amb operatius militars). Dos exemples: 
 
• Masaya: les barricades es van treure amb aproximadament 1.500 persones, entre 

policies i paramilitars. Es van utilitzar franctiradors i forces de xoc contra gent 
desarmada. El govern va ocupar el barri durant 16 hores aproximadament  

• UNAM: l’operatiu per desarticular l’ocupació de la UNAM va acabar amb estudiants 
refugiant-se en una església, i gent disparant contra l’església. 

 
La sensació és que el govern en aquests moments ha perdut el control social del país, però 
es pot mantenir perquè té un grup de persones molt disposades a defensar-lo. 
 
Des de fa unes setmanes la situació està una mica més calmada. Hi ha manifestacions 
però hi ha poca repressió. En canvi, ara hi ha una persecució casa per casa contra les 
persones sospitoses d’haver participat en el muntatge de les barricades. Aquestes 
persones són segrestades, no se sap on van... i hi ha una gran quantitat de persones a les 
portes de les presons i els centres de detenció reclamant dotzenes i dotzenes de 
desapareguts. 
 
Alguns dels principals efectes d'aquests mesos de crisi són: 

 
• La caiguda de l’economia del país. Nicaragua és un país ja força dèbil, pràcticament 

agroexportador. Si no hi ha possibilitat de treure producte agrícola de manera regular, 
l’economia cau en picat. El turisme també ha desaparegut pràcticament. En aquest 
moment no hi ha un sol turista al país. Tota la infrastructura turística o ha tancat o està 
buida. Als hotels pràcticament no hi ha ningú. No se sap quan es podrà resoldre 
aquesta situació. Nicaragua estava creixent entre el 4-5% en els darrers anys, però ja 
es planteja que aquest any hi haurà un creixement negatiu, i un impacte molt fort per a 
les classes que es troben en els estrats baixos de la societat. 

 
• L’enorme migració de persones nicaragüenques que estan intentant sortir del país, 

algunes per la via legal (sobretot cap a Estats Units i Costa Rica); si no poden 
aconseguir el visat, intenten sortir igualment pel que anomenen 'puntos ciegos'. Hi ha 
molta por de com pot ser el futur d’aquest país. 

 
• L’ocupació massiva de terres ermes que no estaven sent utilitzades. En molts barris 

s’està veient que hi havia solars que la gent està ocupant. 
 

• La inseguretat no permet que la gent faci una vida més o menys normal. Durant 
aquests tres mesos hem estat amb molta inseguretat, i entre les 5 i les 6 de la tarda 
tothom es tanca a casa.  

 
A l’acte del 19 de juliol d’aquest any (celebració de la victòria de la revolució sandinista), 
Daniel Ortega va fer un discurs especialment dur, com no l'havíem sentit mai. Va titllar de 



terroristes totes les persones que estan participant en les protestes. Això va elevar encara 
més el nivell de ruptura. 
 
Ortega no té cap mena d’interès en fer que el conflicte tingui una solució fàcil o pacífica. Fa 
pocs dies es va aprovar una llei que eleva les penes per terrorisme a les persones que es 
mobilitzen. 
 
A tot això, l’OEA va fer una resolució de condemna molt dura, demanant que Ortega fes 
passos en el desarmament dels paramilitars. 
 
A continuació d’obre un torn de preguntes adreçades a Xavier Ruiz: 

 

PREGUNTA: sobre la situació de defensors i defensores de drets humans. 
 
RESPOSTA: Hi ha tres organitzacions potents de defensa de drets humans. Tenim dades 
clares que serviran després per fer denúncies a nivell internacional.  
 
La situació de defensors i defensores de drets humans és molt dura. Algunes persones 
tenen mesures cautelars de la CIDH; però en aquests moments l’Estat de Nicaragua no és 
l’Estat més adequat per preservar la vida de ningú. Hi ha una gran vulnerabilitat per 
aquestes persones.  
 
L’AECID va obrir un projecte per donar suport a Creu Roja i ara estan donant suport al 
Grup d’Investigació de la CIDH, que ha de vetllar perquè el tema de drets humans 
s’identifiqui, es diagnostiqui i pugui tenir una solució com a país. 
 
PREGUNTA: el bloc sandinista té esquerdes o funciona monolíticament? 
 
RESPOSTA: Hi ha dissentiment, però no és gaire visible. El Front Sandinista té una base 
de fidels molt forta, però molts altres consideren que s'ha arribat al límit i ja n’hi ha prou. 
Parlo sobretot de part de la base social, que ha trencat definitivament amb el partit.  
 
Des del punt de vista de l’estructura de partit (càrrecs electes), no s’ha visibilitat la 
dissidència. Això no vol dir que si en un moment Ortega pogués caure, ja es veuria el 
resultat. Però entre alcaldes i persones del govern, ningú ha dit pràcticament que trenca. 
És molt difícil sortir a la palestra i posicionar-se. 
 
PREGUNTA: Com està San Miguelito, que té un govern municipal sandinista? 
 
RESPOSTA: La situació a San Miguelito, comparada amb altres municipis, no ha estat 
especialment greu. És una societat molt mobilitzada pel tema del canal, i la mateixa base 
que està mobilitzada ha continuat protestant per la situació actual del país.  
 
Però San Miguelito no ha estat dels municipis on hi ha hagut més repressió. Al municipi del 
costat, Morrito, hem viscut fa dues setmanes una de les situacions més greus dels darrers 
mesos. Tot apunta que la protesta va ser armada per les dues bandes, i va tenir com a 
resultat 4 policies morts. 
 
Els alcaldes no són ara les millors fonts; tots diuen que tot va bé. Ni tan sols l’ambaixada de 
Nicaragua a Espanya és una bona font. 
 



PREGUNTA: Inquietud sobre el posicionament de les autoritats locals 
nicaragüenques. Els projectes de cooperació es fan amb institucions o entitats 
locals. 
 
RESPOSTA: Com a Fons Català hem elaborat unes recomanacions sobretot per la 
cooperació amb institucions. Es demana que, per als projectes nous, s'aturi qualsevol 
cooperació fins que la situació millori. Si hi ha projectes en marxa, es recomana continuar-
los. 
 
En aquesta crisi que estem vivint, les alcaldies tindran grans problemes de tresoreria. Les 
alcaldies no estan recaptant impostos en aquests moments. Hi ha fins i tot una crida a la 
insubmissió fiscal fins que la crisi no se solucioni. Ens podríem arribar a trobar amb què les 
alcaldies haguessin de deixar d’operar perquè no tenen recursos. 
 
PREGUNTA: Quina repercussió pot tenir un assassinat concret, d'un bisbe [que 
s'acabava de produir poques hores abans]? 
 
RESPOSTA: Durant tres mesos hem tingut moltes notícies com aquesta. Cada dia ens 
despertàvem amb una notícia més contundent. Però és molt difícil dir si l’assassinat d’una 
persona concreta... mai se sap si una notícia com aquesta pot suposar un trencament del 
país que porti cap a un conflicte definitiu o no. És molt difícil fer qualsevol perspectiva en un 
conflicte tan caòtic on cada dia passen coses diferents i inesperades. No sabem fins on pot 
escalar.  
 
PREGUNTA: Quin paper està tenint l'Església al conflicte de Nicaragua? 
 
RESPOSTA: Des del primer moment, la conferència episcopal es va posicionar en la 
defensa dels drets humans i, per tant, més o menys al costat de la protesta. Però també 
van decidir que podrien actuar com a mediadors si els acceptaven, i tant govern com 
oposició van acceptar-los com a mediadors. 
 
La conferència episcopal té bisbes de diferents ideologies, però han fet pinya al voltant 
d’intentar trobar una sortida negociada. Ara bé, en les últimes setmanes el govern ha 
començat a llençar crítiques cada cop més fortes contra l’Església. El govern ja 
pràcticament no els reconeix com a mediadors, però oficialment encara ho són. 
 
PREGUNTA: Has parlat de la cooperació amb institucions. Quines recomanacions 
tens per a les entitats que treballem amb altres entitats? És millor que destinem els 
diners a l'emergència social? 
 
RESPOSTA: S'ha de fer un replantejament per part de tothom. Tenim una comissió molt 
àmplia de totes les ONG que treballen al país, fem reunions constants. Les ONG 
probablement hauran de readequar alguns projectes que estaven tenint amb alcaldies o 
altres institucions de l’Estat. Ara és molt difícil dir-ho, perquè encara estem en plena crisi. 
 
Fins ara, cada ONG pot decidir. Però en algun moment s'haurà de plantejar que les entitats 
finançadores puguin obrir convocatòries específiques per recolzar tot el treball de drets 
humans, que ara es prioritari. 
 
Nosaltres com a Fons tenim una situació delicada, perquè de seguida ens podrien 
expulsar. Però les entitats que sou fora del país podeu tenir una veu més crítica. Els 
projectes s’hauran de vincular molt a les organitzacions de ddhh i a la denúncia del que 
està passant. Però ara és molt difícil prendre decisions. 



 
PREGUNTA: Quin posicionament estan tenint els Estats Units? 
 
RESPOSTA: La resposta no és senzilla. En aquesta crisi, tots els actors intenten tenir 
influència. Tothom intenta portar l’aigua al seu molí. Els EEUU estan fent tot el que poden 
perquè la sortida d'aquesta crisi sigui el més suau possible i consisteixi en canviar el Frente 
Sandinista per un govern que sigui més o menys del seu grat, vinculat a l'empresa privada i 
les grans corporacions. A la taula de negociacions, l’empresa hi és present i representa 
aquesta veu. 
 
Es plantegen dues sortides per al país:  
• Que continuï sent un Estat corporatiu, com ha estat durant molts anys (les grans 

fortunes han estat les que han dit cap a on havia d’anar el país). 
• Que aquest moviment social tan ampli plantegi una alternativa de país; per fer-ho, 

haurà de mantenir la protesta cívica als carrers.  
 

És impossible dir en aquests moments quin serà el futur de Nicaragua. 
 
Un cop acabada la intervenció d’En Xavier Ruiz, s’obre un debat entre les persones 
assistents. Aquestes són algunes de les idees i informacions addicionals que sorgeixen del 
debat: 
 
• Els morts que hi ha hagut a Nicaragua en aquesta crisi són fonamentalment joves de 

14 a 22 anys. S'explica que s'està generant molta solidaritat entre les ONG per donar 
suport als joves. 

 
• Recordatori que quan hi va haver els primers ferits, els hospitals es van negar a 

atendre’ls (això també es menciona a l'informe de la CIDH).  
 

• Els empresonaments són especialment cruels per a les famílies. Sovint, les persones 
detingudes es traslladen a Managua, tot i l’existència de presons més properes. Això 
suposa grans dificultats per a les famílies. 

 
• S'ha donat el cas que els paramilitars han ocupat també la porta d'una presó, amb una 

pancarta enorme dels seus morts, i han desplaçat les mares que esperaven notícies 
dels seus familiars. 

 
• Complexa situació de les persones que surten de Nicaragua i arriben a Catalunya. S'ha 

creat un grup de noies que van estar molt temps a Matagalpa i es diuen Feministas 
Autoconvocadas; treballen per una mica la vida a les persones que han arribat aquí. 

 
• La situació de crisi fa que els projectes no es puguin executar. 

 
• Països com Luxemburg o Holanda han tallat les ajudes. És una forma de pressió. 

EEUU ha congelat tots els béns de Roberto Rivas (president del Consejo Supremo 
Electoral de Nicaragua); també està cancel·lant visats a determinades persones del 
govern, i també està congelant préstecs. Tota la crisi i els bloquejos realment 
perjudiquen la població de Nicaragua, però és una via. 

 
• Una veu defensa que a Nicaragua hi ha una guerra civil, i que des de fora cal donar 

suport a un dels dos bàndols. Nombroses persones defensen que el que cal, en 
realitat, és posar el focus en la defensa dels drets humans. 



 
• Es recorda que l'agermanament de Sant Boi amb San Miguelito és una aliança entre 

municipis, no amb un partit polític. S'explica que s'ha treballat en un reforç institucional; 
s’ha recolzat l’alcaldia en tant que ens que havia d’assumir determinades 
responsabilitats i fer possibles drets i necessitats de les persones que viuen a San 
Miguelito.  

 
• Cal posar la mirada en el que vindrà després de la crisi, com quedarà Nicaragua. 

 
• Des de la Fundación del Río arriben sensacions molt tristes: no tenen cap esperança, 

estan molt baixos de moral. La ràdio no funciona perquè es va espatllar poc abans de 
la crisi i no els ha pogut arribar la peça necessària per a la reparació. 

 
• S'explica que a Sant Just, que té un agermanament amb un municipi de Nicaragua, hi 

ha hagut un posicionament del ple municipal. L'alcalde de Sant Just ha enviat una carta 
a l'alcaldessa de nicaragüenca. En aquest municipi, des de les files sandinistes s'ha 
manifestat el desacord amb el que està passant. 
El problema que han tingut amb els projectes finançats des de Sant Just és que l'entitat 
amb qui els havien fet havia cedit equipaments a l'alcaldia, i aquesta se'ls va apropiar al 
novembre passat. 
De totes maneres, se situen en la línia de mantenir el suport al poble agermanat en la 
mesura que es pugui. 

 
• També es genera un consens al voltant de la necessitat de minimitzar les 

conseqüències de la crisi per al poble de San Miguelito. Diverses veus defensen que 
no s'aturi el suport econòmic als projectes. Es proposa mirar cas per cas. 

 
• S'exposa el cas concret del pla director d’aigua de San Miguelito i la subvenció que la 

Diputació de Barcelona ha donat a l’Ajuntament de Sant Boi per finaçar aquest 
projecte. Segurament caldrà renunciar-hi, si no hi ha garanties que es pugui executar. 
Es recorda que la gestió de l’aigua va a càrrec de comitès comunitaris; no és un treball 
tan institucional. Caldria valorar l’esforç que fa la comunitat en relació amb l'accés a 
l’aigua. La posada en marxa de l’Escola de Música també es paralitzarà, i el viatge 
anual d’Ensenyament Solidari no es farà. La situació actual és especialment crítica i 
això no es pot obviar. 

 
• Es destaca la Importància de mantenir un contacte proper i informat amb San Miguelito. 

Alba Martínez explica que ha parlat amb l'alcaldessa de San Miguelito, però que en 
aquestes circumstàncies no es pot considerar una font fiable. Des d'Ensenyament 
Solidari es diu que hi ha aules que funcionen i d'altres que estan aturades. En general, 
les persones que tenen contacte amb gent de Nicaragua destaquen que hi ha molta por 
de parlar. 

 
• Es genera consens al voltant de la necessitat que el CMCS elevi una petició al ple 

municipal perquè es posicioni: la situació és molt greu. Es proposa que la moció del ple 
se centri en els drets humans per aconseguir una majoria tan àmplia com sigui 
possible; si pot ser, que s'aprovi per unanimitat. 
 

Proposta de continguts per a la proposta de posicionament: 
 
- La repressió no és una sortida, no és una solució al problema de Nicaragua. 



- Parlem de 400 morts, i per altra banda es diu que actuen grups paramilitars. És 
inacceptable. 

- Situació de persones preses i detingudes: cal esmentar-les i que hi hagi un 
pronunciament. 

- No decantar-se a favor de cap grup, però concretar que es dona suport a la defensa 
dels drets humans i les llibertats. 

 
S’acorda que a partir de la base de la declaració del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament del mes de juny el Grup motor del CMCS treballi en una declaració 
pròpia. Abans de presentar la proposta, s'enviarà a la resta de membres del Consell perquè 
pugui ser consensuada. Es preveu que es presenti al Ple del 20 de setembre. 


