ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SANT JUST SOLIDARI

Data: 29 de març de 2017
Hora: 20 hores
Lloc: Sant Just Solidari
Hi assisteixen 25 associades i associats que representen un 11,69% del total.
Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
2.- Informació de les actuacions realitzades l'any 2016.
3.- Aprovació, si escau, dels comptes anuals de l’exercici del 2016.
4.- Pressupost 2017 i aprovació, si escau.
5.- Modificació d’estatuts
6.- Elecció de la Junta Directiva.
7.- Precs i preguntes.

L’Assemblea s’inicia amb unes paraules del batlle de Sant Just, Josep Perpinyà, que
comunica que aquesta és l’última Assemblea a la que assisteix com a President d’Honor,
atesa la modificació que es proposa als estatuts de Sant Just Solidari, en els quals es
planteja una Junta Directiva sense representació del govern municipal, per la qual cosa
deixarà d’existir la figura del president d’honor que actualment ostenta l’Alcalde de Sant
Just.
Comenta que s’ha arribat aquí després que, l’Ajuntament i SJS han estat treballant la
possibilitat de deslligar l’entitat de l’àmbit municipal, amb l’objectiu de donar-li un camp
més ampli de possibilitats (passar a ser una ONG, poder entrar a fòrums com la federació,
millor accés a finançadors...) Aquesta decisió no ha d’afectar el compromís que
l’Ajuntament de Sant Just té amb l’Agermanament, per tant, es continuarà treballant de
manera conjunta. S’elaborarà un conveni de col·laboració per establir la relació entre
ambdues pel que fa al compromís amb l’Agermanament on aquest hi quedi reflectit.
Així mateix manifesta que, tan a nivell personal com institucional, el trobarem treballant
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i recolzant l’entitat com ha fet fins ara, per la confiança que aquesta li mereix amb la tasca
que ve realitzant des de l’inici de l’Agermanament.
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior
Es comenta que l’acta de l’assemblea del 2016 ha estat penjada a la pàgina web per a
informació de tots els interessats.
L’acta s’aprova per unanimitat dels assistents.
Presentació del president.
En Lluís Casals president de l’entitat, dona la benvinguda i comenta que l’any 2016 va ser
un any de reconeixement marcat per l’aniversari de l’agermanament, i que 25 anys després
SJS encara continua molt present i amb molta feina feta. Agraeix el recolzament general
obtingut al llarg d’aquest any tan especial.
Dona valor al treball d’aprofundiment que s’està fent amb el projecte Alianzas, tenint en
compte els dubtes que es plantejaven inicialment, el projecte ha avançat de manera
exponencial, cosa que fa que l’entitat se’n senti molt orgullosa. Convé ressaltar l’ajuda de la
nostra contrapart a Camoapa, que ha sabut crear sinergies i fer més gran encara l’objectiu del
projecte.
Proposa als assistents que entrin a la web de SJS on hi ha penjada la síntesi del treball amb
Alianzas, per l’interès que desvetlla el seu contingut.
Informa de la necessitat que té l’entitat d’obtenir finançament i el que això significa. S’està
fent un gran esforç presentar-nos a convocatòries que són adequades als nostres projectes.
Pensem també que es podrien endegar altres vies. És per això que s’ha creat una comissió
per a la recerca de finançament, amb la finalitat d’estudiar les possibles actuacions que ens
caldria fer al respecte.
Amb aquesta frase: no volem tallar cintes, però fent canvis petits, es poden fer grans
canvis”. En Lluís Casals pensa que pot ajudar a entendre la filosofia i el treball de SJS, que
en definitiva no és altra cosa que provocar una transformació d’esperança i de millora social.

2.- Informació de les actuacions realitzades l'any 2016.
Àrea de comunicació i Sensibilització
Es visualitzen els diferents actes que les dues àrees han dut a terme al llarg del 2016.
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Àrea de comunicació, aquest any ha estat un any especial amb l’edició que s’ha fet del
llibre Mirades, amb motiu de l’aniversari de l’agermanament. Aquest llibre ha volgut recollir
l’historia de l’entitat al llarg d’aquests 25 anys. Es va crear una
comissió amb persones de l’ajuntament de sjs i de Camoapa que van col·laborar estretament
amb l’àrea de comunicació.
També es va fer un canvi amb la web, se li va voler donar un aire més nou i dinàmic.
Àrea de sensibilització, va iniciar els 25 anys de l’agermanament amb un sopar de socis i
sòcies a l’Ateneu com a acte commemoratiu, amb la presència de dues persones de
Camoapa, el Ramón i l’Heberto implicades amb Sant Just Solidari. Va ser un acte molt
entranyable que va tenir molta transversalitat.
Per Sant Jordi el grup de joves va muntar una paradeta amb l’assistència de l’Heberto i el
Ramón.
El mes de maig vam participar com sempre a la Festa de la Pau.
El mes d’octubre es va fer l’exposició fotogràfica “Entre Pobles” als jardins de Can
Ginestar.
També a l’octubre pel dia de Sant Just al carrer es va fer la Tómbola Solidaria.
El dia 30 de novembre es va fer la presentació del llibre Mirades a les Golfes de can
Ginestar.

Àrea de projectes
Es passa a informar dels projectes, la informació dels quals es troba en la memòria.
Projectes Nicaragua
Visions, projecte que funciona des del 2015. Dos dies a la setmana hi visita un oftalmòleg
pagat pel MINSA. Rep assessorament online des de l’ Institut Català de la Retina. Hi cap la
possibilitat de que es puguin fer operacions d’aquí a un any. La Fundació Ramón Martí
Bonet ha trobat amb Sant Just Solidari la porta que els ha servit per a aterrar a Nicaragua.
Han construït una Òptica a Camoapa en un local que comparteixen amb ASODHERMU.
Aquest projecte no li suposa cap cost econòmic a SJS, donat que els costos són assumits per
la Fundació Ramón Martí Bonet.
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CDI, en aquests moments acullen a unes 120 criatures d’un barri marginal. Seguim
col·laborant sobretot en la millora educativa. S’està fent un treball de sensibilització amb les
famílies, de tal manera que aquestes s’han implicat amb el CDI i donen suport a les
mestres a l’hora de construir materials educatius i de organitzar activitats. També es fan
xerrades i tallers. Això suposa una millora important per a les famílies.
Pressupost 2016: 6.000€

Pressupost 2017: 6.000€

Beques alumnat de secundària, durant el 2016, s’ha becat 17 alumnes, 11 de 4r curs i 6 de
5è, que han finalitzat la Secundària amb normalitat. Respecte als nens i nenes de 4rt, les
notes obtingudes els permetran continuar en el projecte.
Aquest 2017 es pretén reorientar el projecte per augmentar progressivament el nombre
d’alumnes becats.
S’intentarà aconseguir col·laboradors i col·laboradores que es comprometin a participar en
el projecte aportant un mínim de 60€ anuals durant el 5 anys que dura l’Ensenyament
Secundari a Nicaragua. L’aportació no tindrà caràcter nominal, però els recursos recollits
per aquest sistema de patrocini, aniran destinats exclusivament al projecte.
Pressupost 2016: 1.000€

Pressupost 2017: 1.080€

Ràdio Camoapa, és un projecte amb molta repercussió a la població i a les zones rurals i és
un gran col·laborador del projecte “Alianzas”.
Al llarg de 2016 es van realitzar tres trobades de formació i treball en les quals van
participar 64 persones. Les sessions van comptar amb la participació de facilitadors,
especialistes en periodisme i comunicació social.
Pel que fa al 2017 està previst que es celebrin tres tallers, adreçats a 20 participants cadascú,
i una sessió d’avaluació general. A més, està en estudi la possibilitat que Ràdio Camoapa
organitzi una trobada formativa de periodistes de tota Nicaragua Central coordinada per una
periodista de prestigi.
Pressupost 2016: 2.000€

Pressupost 2017: 2.000€

Casa de la Mujer, el 2016, han posat especialment l'accent en la reorganització i en
aconseguir l'autososteniment per mantenir i incrementar la prestació de serveis a dones de la
comunitat, en situació de vulnerabilitat. Després de 2 anys han aconseguit la total

4

legalització com a Cooperativa. Pel 2017, després d’haver realitzat un estudi de mercat per
determinar com enfocar la producció i comercialització d'aliments produïts per dones, la
Cooperativa es proposa adquirir un "quiosc mòbil", amb els estris i recursos necessaris per
elaborar i comercialitzar els productes alimentaris citats.
Pressupost 2016: 6.000€

Pressupost 2017: 5.200€

Alianzas pel desenvolupament socioeconòmic, és important descatar la importància de les
sinergies que s’han establer treballant de forma enllaçada amb ASOGACAM-UNA, la Casa
de La Mujer i Ràdio Camoapa. Es recomana entrar a la web per veure tota la informació que
hi ha sobre el projecte Alianzas.
NITLAPAN (agència d’investigació) i Cooperativa Masiguito, agrupa més de 950
productors i 22.000 vaques lleteres, s’ha seguit implementant i donant seguiment al pla
estratègic a 5 anys, pla de negocis i reestructuració de la secció d’estalvi i crèdit de la
cooperativa dissenyats al 2013. Enguany ja hi ha indicadors positius respecte l’increment de
producció dels productors i resultats de la cooperativa.
Casa de la Mujer, s’ha enfortit la cooperativa Casa de la Mujer capacitant a 10 dones en
emprenedoria econòmica i ja lideren negocis propis dins l’àmbit agropecuari.
Al 2017 l’objectiu és seguir enfortint les capacitats de la cooperativa Casa de la Mujer i de
les dones empresàries i emprenedores de Camoapa.
ASOGACAM- UNA, s’ha potenciat la millora de la productivitat i diversificació als sistemes
de producció agropecuaris introduint tècniques sostenibles mediambientalment. Al 2017
l’objectiu és augmentar el gran grup de productors que reben capacitacions i implementen
noves tècniques i tecnologies a les finques així com generar nous llocs de treball.
Radio Camoapa, continua amb l’emisió del programa radial “el ordeño de la tierra”,
amb 3 programes setmanals. que informen, sensibilitzen i formen a la població.
Al 2016 s’han fet 158 entrevistes, 10 “campañas radiales” i formacions a estudiants
universitaris, sempre prioritzant temes ambientals, agropecuaris, igualtat de drets, equitat de
gènere, dirigit a assolir canvis a la societat en general i als productors/res. Al 2017 hi ha
continuïtat amb el clar objectiu de sensibilitzar a la població urbana i rural de Camoapa i regió
central de Nicaragua.
Pressupost 2016: 30.000€

Pressupost 2017: 31.000€
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Adaptació i Mitigació davant el canvi climàtic, al 2016 un 61% del projecte s’ha destinat
a dones. De les 60 famílies participants a Camoapa, a finals de 2016 més del 50% ja
treballen un mínim de 4 mesures com, conservació de terres i aigua, recol·lecció d’aigües,
diversificació de la producció, bancs de llavors, sembra d’arbres fruitals....a més han reduït
les pèrdues productives originades pel fenomen “El Niño”.
Les comunitats del projecte contribuiran a la protecció del clima a través de mesures de
mitigació a les seves àrees. Estan desenvolupant sistemes per a la documentació i
observació de dades rellevants al clima. El consorci, elabora un document anual sobre
variables climàtiques, precipitacions i temperatures. Esperem bons resultats del projecte a
mig i llarg termini, i està generant vincles i sinèrgies amb altres projectes que SJS executa a
Camoapa. L’any 2017 està previst donar continuïtat als 3 eixos bàsics del projecte,
perfeccionant eines ja en procés d’execució i implementant-ne de noves.
Pressupost 2015-16: 9.152,27€

Pressupost 2017: 2.248€

Projecte jove, l’objectiu del projecte és crear vincles entre els joves de Sant Just i Camoapa.
i establir canals de comunicació que permetin disposar de recursos per emprendre la tasca
educativa en el lleure i compartir eines que enforteixen els dos grups.
Durant el 2016 el grup jove de sjs ha anat establint una comunicació periòdica via skypes,
correus i missatges de facebook amb el grup jove de Camoapa.
S’han fet activitats per recaptar diners per poder-se costejar el vol fins a Camoapa.
Del 8 fins el 28 d'agost, cinc joves de l'entitat van anar a Camoapa.
L’estada a Nicaragua va servir per començar a cohesionar els grups joves i generar un lligam
més de l’agermanament, concretar més el projecte, i fer formacions d’educació en el lleure.
Durant el 2017 l’objectiu és donar recolzament des d'aquí i continuar el projecte que es va
començar l'estiu passat.
Pressupost 2016: 1.500€

Pressupost 2017: 800€

Projecte Gàmbia
Formació sexual i reproductiva, l’objectiu d’aquest projecte és proporcionar serveis
integrals de salut sexual i reproductiva a joves desafavorits menors de 25 anys.
Està dirigit a un grup mixte de noies i nois i a la població en general, no només a dones.
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Es realitzen tallers de formació sobre el procés d’embaràs, la nutrició materno-infantil i
l’atenció durant el part i postpart, alhora que es sensibilitza sobre qüestions de gènere i
actituds respecte a la sexualitat. Els participants, una vegada finalitzats els tallers, visitaran
altres grups i poblacions, per tal de fer una tasca de sensibilització a la comunitat.
Hi participen 15 joves, tots ells amb educació primària i/o secundària.
Els 15 joves participants, una vegada assolides les informacions impartides als tallers, fan 3
intervencions a 3 indrets diferents, per transmetre els continguts apresos i fomentar la
conscienciació entorn de la Salut Sexual i reproductiva.
La dinàmica dels tallers, l’assistència i la repercussió en la població és bona. Es desperta
l'interès de les comunitats pel tema de la Salut Sexual.
Al 2017 donada la bona acollida, tant dels Tallers com de la difusió a altres comunitats,
aquest any s’amplia el projecte, reclutant 15 joves més per crear un altre grup.
Pressupost 2016: 2.000€

Pressupost 2017: 2.500

Es procedeix a la votació dels projectes del 2017, on amb cap vot nul i cap vot negatiu,
s’aproven per majoria absoluta amb 25 vots afirmatius.
3.- Aprovació, si escau, dels comptes anuals de l’exercici del 2016.
L’Anna Torrella explica amb el pressupost al davant el que s’ha realitzat el 2016 i el
pressupostat pel 2017.
Fa algunes apreciacions. En l’apartat d’imprevistos, hi ha unes despeses de 12.132,89 €
acceptades el 2015 però no comptabilitzades, de manera que s’han de restar del 2015 amb la
qual cosa el 2016 té menys pèrdues.
L’àrea de comunicació i sensibilització tenia pressupostat 2.970, 00 € i se’n va gastar
3.601,10 €, donat que pel 25è aniversari es va pressupostar 870 € i se’n va gastar 1.462,45 €.
Comenta que el pressupost ha estat molt acurat i que s’ha realitzat el que estava previst.
Tota la informació econòmica queda detallada detallat en la memòria d’aquest any 2016.
Es procedeix a la votació de l’estat de comptes del 2016 i el pressupost del 2017, on amb cap
vot nul i cap vot negatiu, s’aproven per majoria absoluta amb 25 vots afirmatius.
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5.- Modificació d’estatuts
En Lluís Casals demana passar a votació la modificació que s’ha fet dels estatuts, i que
aquests han estat penjats a la web per a coneixement de totes les sòcies i els socis de
l’entitat. En Lluís Segura pregunta si l’assemblea els pot ratificar amb les 2/3 parts del
assistents. Es consulten els estatuts vigents on queda contemplada aquesta possibilitat. Es
procedeix a la votació, on amb cap vot nul i cap vot negatiu, s’aproven per majoria absoluta
amb 25 vots afirmatius.
6.- Elecció de la Junta Directiva.
Aquest any hi ha d’haver renovació en els membres que formen part de la Junta Directiva.
Amb la modificació dels estatuts les persones que es presenten, ho fan amb el càrrec que
desenvoluparan a l’entitat i serà l’Assemblea qui els/les nomenarà, fet que fins ara ho feia la
Junta Directiva.
Llista de persones que es presenten:
Lluís Casals Treserra

president

Maria José de Molina Gorina

vicepresidenta

Anna Torrella Reñé

tresorera

M. Angels Estany Rubió

secretària

Ignasi Aranda Cárdenas

vocal

Núria Jimenez Huertas

vocal

Maria Vilella Martí

vocal

Francesc Xavier Castells Oliveres

vocal

Bruna Català Torrella

vocal

Quedava un lloc per cobrir, el qual se l’hi ha proposat a la Quima Giménez González, que
fins ara formava part de la Junta Directiva com a regidora de l’ajuntament, la qual ha
acceptat la proposta.
Es procedeix a la votació de la Junta Directiva proposada, on amb cap vot nul i cap vot
negatiu, s’aprova per majoria absoluta amb 25 vots afirmatius.
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6.- Precs i preguntes.
La Montse Riverola, dóna les gràcies a totes les persones que van fer possible el 25è
aniversari de l’Agermanament.
La M. José de Molina li’n dóna resposta també d’igual manera, per la seva implicació en el
sopar de socis i sòcies fet a l’Ateneu de Sant Just i per la coordinació com a persona
responsable de l’ajuntament, amb l’equip que va fer possible el llibre Mirades.
Sense més punts a tractar s’acaba l'Assemblea a les 21'30 h.

VistiPlau
La secretària

El President

M. Àngels Estany Rubió

Lluís Casals Treserra

Sant Just Desvern, 29 de març de 2017
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