
ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I 
SOLIDARITAT 
 
Acta: núm. 3/2019 
Data:  11 de juny de 2019 
Hora: 18,30 hores 
Lloc: Sala de Juntes de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
 
Assistents:  

 
José Antonio Iniesta. Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris 
Anna Escudé, DESOS Opció Solidària 
Sergi Salvadó Badenas, Creu Roja Sant Boi 
Francesc Garreta, Fundació Juan Ciudad ONG 
Amor del Álamo Margalef, Fundació Vicente Ferrer 
Paula Rivera Berga, ACPP 
Montserrat Gibert i Llopart, Fundació Vicente Ferrer 
Carme Mangues, Fundació Kassumay 
Carme Alcalde, Associació d'Amistat San Miguelito Sant Boi i Cooperacció 
Judith Moreno, Associació Compassió i Vida 
Marina Aguilar, tècnica del FCCD 
Clara Sopeña, tècnica municipal 
Manuel J. Pérez, tècnic municipal 
Alba Martínez Vélez, Tinenta d'Alcalde de Ciutat Educadora, Cooperació, Solidaritat i 

 Pau 
 

 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de les actes de la reunió ordinària del Consell del dia 12 de febrer i 19 de 
març (extraordinària)  
 
S’aproven 
 
2. Valoració de Sant Jordi Solidari i Festa del Comerç Just 2019 
 
Sant Jordi Solidari  
 
Carme Alcalde explica que va anar força bé tot i que no es van acabar de vendre totes les 
roses. La distribució de les entitats es va fer per sorteig i hi havia prou espai per a les 11 
entitats participants (2 de les quals només van estar-hi la meitat del dia). Es van fer uns 
beneficis totals de 887,70 € que es repartiran a raó de 80,70 € per les entitats que hi van 
participar tot el dia i 40,35 € per les que van venir mig dia. Això significa un benefici net una 
mica inferior al de l’any 2018.  
 
Carme Mangues destaca per la seva banda la col·laboració amb la Llibreria Les Hores i 
Intermón Oxfam per vendre llibres (en total van vendre 30 llibres).  
 
Festa del Comerç Just 
 
Carme Alcalde informa que hi van participar un total de 8 entitats, igual que l’any passat, S’ha 
recaptat, però, menys diners (168 €, 21 € per cada entitat). Planteja que per pròximes edicions 
es preparin els productes de comerç just dies abans, de forma que els productes estiguin 
marcats amb el seu preu abans de començar la Fira. 
 
Carme Mangues comenta que no li va anar molt bé a la Fundació Kassumay i que no li acaba 
de veure el sentit a la seva participació en la Festa del Comerç Just. Creu que potser ens 
podríem organitzar millor per fer els torns de venda de productes de comerç just. Planteja 
estudiar el muntatge d’una carpa diferent  i la ubicació de l’espectacle a la plaça  
 



Amor del Álamo diu que hi havia molta afluència de gent a les paradetes dels tallers de 
manualitats de la gent gran i menys a la nostra carpa i que costava que la gent entrés als tallers 
infantils. 
 
Clara Sopeña comenta la novetat d’aquest any que ha estat la representació de l’espectacle 
“Menjar” a Can Massallera amb una gran assistència de públic (350 entrades). 
 
3. Informació sobre les subvencions concedides a la convocatòria 2019/20 
 
S’informa que finalment les subvencions concedides per la convocatòria 2019/20 han estat: 
 
1. 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). 
Subvenció concedida:  14.923,03 €.  
 
2. 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). Subvenció 
concedida: 15.000 €.  
 
3. 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 
del Perú. Subvenció concedida: 15.000 €.  
 
4. Informació sobre l’avaluació del projecte de cooperació 2019 (acció estratègica 
establerta al Pla Director de Cooperació) 
 
S’informa que el projecte que es planteja fer l’avaluació aquest any 2019 és el de la Fundació 
Kassumay “Dotació i posada en funcionament 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”. 
 
Carme Mangues de la Fundació Kassumay explica que el viatge a terreny es faria entre els 
dies 14 al 19 de desembre de 2019 i que s’aprofitaria també per visitar altres projectes al 
Senegal amb els que col·labora l’Ajuntament de Sant Boi (amb la Fundació Ètnia i amb la 
Fundació Juan Ciudad). 
 
Manuel J. Pérez explica que s’han rebut dues sol·licituds de persones representants d’entitats 
del Consell interessades a participar en aquest viatge d’avaluació: Anna Escudé de DESOS i 
Francesc Garreta de la Fundació Juan Ciudad. Tot i que a la convocatòria es deia que només 
participaria una persona de les entitats del Consell, s’intentarà que aquest any puguin participar 
les dues. 
 
5. Avaluació del Pla Municipal d’Acollida a Persones Refugiades 
 
Clara Sopeña explica l’avaluació del Pla Municipal d’Acollida a Persones Refugiades feta per 
Gemma Pinyol, experta en polítiques migratòries. Es va fer un procés d’avaluació a través de 
grups focals, entrevistes a persones implicades (voluntaris, escoles), tècnics de l'Ajuntament, ... 
A partir d’aquí ha elaborat un mapa del disseny i la implementació del Pla. Es pretén presentar 
les conclusions de l'avaluació, primer a l'equip polític del nou consistori i després a una reunió 
de la Taula d’Acollida i del Consell. 
 
A grans trets, l’informe d’avaluació conclou que ha estat molt ben valorada l'aposta feta per 
l'Ajuntament amb aquest Pla, tot i que han estat identificades algunes febleses, com la 
comunicació interna, la gestió de recursos o altres temes més estructurals com dificultat 
d'accés a l'habitatge que dificulta que les persones refugiades es quedin a la ciutat en la 2a i la 
3a fase del programa d’acollida estatal. 
 
 
 



6. Properes activitats 
 
Dia Mundial de les Persones Refugiades (20/06/2019) 
Enguany se centrarà en la frontera Sud i en la lliure circulació de mercaderies, mentre a les 
persones se'ls vulnera el dret d'asil. S’ha fet un procés a les escoles-tallers amb RefugiARTe, 
connectat amb l'activitat del dia 20 de juny a la plaça de l'Ajuntament. Es llegirà un manifest i hi 
haurà una actuació de Chet. També es farà l’exposició “A pie de valla. Frontera Sur”; el Concert 
“Música sense Fronteres” i la projecció del documental “Fugir per estimar i ser”. 
 
Dia Internacional de la Pau (21/09/2019) 
Aquest any se centrarà en el procés de pau a Colòmbia, arran de la proposta feta pel Colectivo 
Fals Borda que està portant a terme el projecte “Construyamos la paz”. La idea és muntar una 
jornada el dia 21 de setembre amb diverses activitats culturals, lúdiques, projeccions de 
documentals, actuacions musicals i tallers.  
 
Ciutats Defensores dels Drets Humans (del 4 al 16 d’octubre de 2019) 
Per aquesta nova edició d’aquest projecte, en el que hi participa l’Ajuntament conjuntament 
amb altres 15 municipis més, encara no estan confirmats tots els defensors i defensores però sí 
les temàtiques i perfils dels que es vol convidar: defensors/es de Nicaragua; control del comerç 
d'armes; violència de gènere i sexual (confirmada Sunita Krishnan, Índia), migracions i refugi; 
defensors dels drets del poble gitano; drets del poble saharauí i perfil artístic (Colòmbia i El 
Salvador, dos artistes de hip-hop encara per confirmar). Sant Boi aprofitarà la presència dels 
defensors i defensores per organitzar activitats pel Barrejant i també amb els Centres de 
Secundària. 
 
Barrejant’19 (del 4 al 6 d’octubre de 2019) 
L’eix temàtic d’aquest any serà la fraternitat/la solidaritat. S’ha demanat a una artista 
l’elaboració d’una peça al·lusiva a aquest tema i que servirà, com en les dues darreres 
edicions, d’imatge del cartell. S’explica la preocupació per la disminució d’entitats participants 
en la Fira i pel que fa a les possibles activitats del programa es comenta que al sopar 
d’inauguració es farà l’espectacle de música, poesia i dansa “Un mar de paraules” amb les 
dones de “Veus de Poetes”, la música de l’Escola de Música Blai Net i la dansa del grup 
Migrodanza. Pel que fa a l’objecte del Barrejant, serà un “wrap” (tela encerada reutilitzable que 
substitueix al film i al paper d'alumini) de Bee the planet i que es faran amb teles africanes 
proporcionades per Vols. 
 
7. Nou mandat municipal. Renovació del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat: 
renovació dels i de les representants de les entitats i del Grup Motor i Vicepresidència 
del Consell. 
 
Alba Martínez explica que el Ple Municipal del 22 de febrer de 2019 va aprovar inicialment el 
Reglament de participació ciutadana de Sant Boi de Llobregat i que està previst que al Ple 
ordinari del mes de juliol s’aprovi definitivament. El diferents consells hauran d’adaptar les 
seves normes de funcionament a aquest nou Reglament. 
 
Manuel José Pérez comenta que arran del projecte pilot que es va fer al nostre Consell i que 
formava part del procés d’elaboració d’aquest nou Reglament, ja hem establert normes de 
funcionament en la línia del que s’estableix a aquest Reglament de Participació. Amb el nou 
mandat municipal caldrà renovar el Consell de Cooperació, els seus i les seves membres i el 
Grup Motor i Vicepresidència. Per això cal fer un nou Reglament del Consell, procedir al 
nomenament dels i de les representants de les entitats i escollir el nou Grup Motor i 
Vicepresidència. Tot això caldrà fer-lo després de l’aprovació definitiva del Reglament de 
Participació Ciutadana. 
 
8. Torn obert de paraules 
 
José Antonio Iniesta explica el cas de la Louisa Hanune detinguda el passat 9 de maig de 2019 
per ordre del Tribunal Militar de Blida a Algèria, després de ser citada com a testimoni. La 
detenció de la Louise Hanune, secretària general del Partit dels Treballadors d'Algèria, ha 
succeït enmig de grans manifestacions populars que recorren tot el país en demanda d'un 



canvi democràtic, S’ha iniciat una campanya pel seu alliberament i pel pròxim 20 de juny es 
proposa una acció conjunta internacional. S’acorda que el Grup Motor i Vicepresidència, en 
nom del Consell, enviï una carta d’adhesió  a la campanya i que es presenti al Ple Municipal de 
l’Ajuntament una moció demanant l’alliberament de la Louisa. 
 
Montse Gibert planteja que el conjunt de membres del consell podrien demanar a la Lluïsa 
Moret que l’Alba Martínez continuï al capdavant de la regidoria de cooperació si forma part de 
l’equip de govern. 
 
Carme Alcalde informa que el govern de Nicaragua ha aprovat una llei d'amnistia i han alliberat 
tots els presos. En realitat és una falsa amnistia, ja que és una llibertat condicional i en el cas 
que tornessin a l’activitat política serien empresonats de nou. 
 
Francesc Garreta informa del Programa ACOL de la Secretaria d'Immigració de la Generalitat 
per l’acollida, la formació i la inserció sociolaboral de persones estrangeres immigrades, 
sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, refugiades, apàtrides o retornades. Informa també 
que el pròxim 20 d’octubre s’organitza el Cross Solidari per la salut mental i que els dies 18 i 19 
octubre participen en les jornades de còmic i salut. 


