
ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ, 
SOLIDARITAT I PAU 
 
Acta: núm. 5/2019 
Data:  17 de setembre de 2019 
Hora: 18 hores 
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
 
Assistents:  

 
Jordi Sala i Hernández, Fundació Kassumay  
Carme Mangues, Fundació Kassumay  
Rosa Maria Alejandre, Fundació Kassumay 
Sergi Salvador Badenas, Creu Roja Sant Boi 
Miguel Robles Flores, Fundació Pau i Solidaritat 
Carme Alcalde, Associació d'Amistat San Miguelito Sant Boi i Cooperacció 
Maria del Mar Crespo Muñoz, Ciutadans 
Isidoro Teruel Manchón, Amical de Mauthausen 
Judith Moreno Valderrama, Associació Compassió i Vida 
Montserrat Gibert, Fundació Vicente Ferrer 
Manuel J. Pérez, tècnic municipal 
Alba Martínez Vélez, Tinenta d'Alcalde de Ciutat Educadora 
 

Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de les Normes de Funcionament del Consell Municipal de Cooperació, 

Solidaritat i Pau. 
 
S’informa que després de la presentació de la proposta de Normes de Funcionament a 
l’anterior reunió del Consell es va obrir un període per poder presentar esmenes a aquesta 
proposta. No s’ha presentat cap però la Vicepresidència/Grup Motor ha fet aquest dos canvis 
als articles 4.1 i 6.3: 
 
”Article 4. Drets i deures de les persones membres i assistents  
 
4.1. Les persones que siguin membres del Consell tenen dret a: 

.... 
e) Formar part de la vicepresidència/grup motor, amb les excepcions establertes a l’article 
6.3 
....  
 

6.3. La vicepresidència/grup motor serà col·legiada i estarà formada per un grup d'un màxim de 
tres persones. No podran formar part de la vicepresidència/grup motor ni els regidors o 
regidores, o persones en qui deleguin, ni el personal al servei de l’Ajuntament.” 
 
S’aprova per consens les Normes de Funcionament del Consell Municipal de Cooperació, 
Solidaritat i Pau. 
 
Es recorda que el calendari previst a partir d’ara és el següent: 
 
-Fins al 30 de setembre: termini de presentació de la comunicació a l’Ajuntament de les 
persones representants de les entitats i de les persones que a títol individual vulguin ser 
membres del Consell. 
 
-Entre el 18 de setembre i el 15 d’octubre: Termini de presentació de candidatures a la 
Vicepresidència/Grup Motor, d’acord amb el que s’estableix a les Normes de Funcionament. 
 
2. Informació sobre el Dia Internacional de la Pau i el Barrejant'19. 
 
Dia Internacional de la Pau (21/09/2019) 



 

Com s’ha explicat a l’anterior reunió del Consell, aquest any se centrarà en el procés de pau de 

Colòmbia partir de la proposta del Colectivo Socio Jurídico Orlando Fals Borda. El programa 

d’activitats comença el dia 19 de setembre amb la projecció de dos documentals als Cinemes 

Can Castellet i continuarà el dissabte dia 21 de setembre als jardins de  Can Castells Centre 

d’Art a on es farà un seguit d’activitats culturals (tallers infantils de dibuix; tallers de música i 

dansa; un dinar popular (“sancocho”) per la pau i actuacions musicals. 

 

Barrejant’19 

 

El programa del Barrejant ja està tancat i des de l’anterior reunió del Consell s’ha confirmat 

l’actuació del grup “Insurrección” el dissabte a la nit a la plaça Teresa Valls i Diví i el canvi 

d’última hora de l’actuació de Noelia Heredia el dissabte al migdia. Noelia Heredia havia de 

participar en l’edició de Ciutats Defensores dels Drets Humans i el passat diumenge va 

comunicar a l’organització que, per motius personals, no podia participar en aquesta activitat 

per la qual cosa no podia fer ni aquesta actuació ni la xerrada programada pel dia 15 a Camps 

Blancs. Pel que fa a la Fira d’Entitats, a hores d’ara n’hi ha 20 entitats, amb les novetats de 

Casa Cuba, el Centre Ocupacional del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, Enginyeria Sense 

Fronteres i Vols. 

 
3. Informacions Diverses 
 
-Carme Mangues, en representació de la Vicepresidència/Grup Motor informa sobre l’origen de 
les teles que es faran servir als wraps del Barrejant d’aquest any. Les típiques teles africanes 
(wax) poden ser fabricades per artesans locals, a fàbriques de capital holandès (amb l’etiqueta 
Veritable Wax) o imitacions d’origen xinès. En el cas de les teles que es faran servir als wraps 
del Barrejant es van adquirir a un mercat local de Sierra Leone per part de persones voluntàries 
de VOLS Voluntariat Solidari.  
 
-Carme Alcalde informa de la propera visita d’un grup de dones colombianes convidades per 
Cooperacció. 
 
-S’informa que Ensenyament Solidari ha fet arribar a l’Ajuntament la carta que han adreçat a 
les escoles per informar de la situació de l’entitat que ha comportat el cessament de la seva 
activitat. Està previst que en una pròxima reunió del Consell vinguin per informar d’aquesta 
decisió.  
 
-S’informa que a les 19,30 h d’avui, als Cinemes Can Castellet es projectarà el documental 
“Womanhood”  dins del cicle “El documental del mes”. Aquesta pel·lícula tracta sobre la 
Mutilació Genital Femenina a Kènia. 
 
 


