ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SANT JUST SOLIDARI

Data: 24 d’abril de 2018
Hora: 20 hores
Lloc: Sant Just Solidari
Hi assisteixen 17 associades i associats que representen un 7,84% 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 2017.
3.- Aprovació, si escau, dels comptes anuals de l’exercici del 2017.
4.- Pressupost 2018 i aprovació, si escau.
5.- Informació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Just Desvern.
6.- Precs i preguntes.
Presentació del president.
L’Assemblea s’inicia amb unes paraules del president de l’entitat, Lluís Casals, a l’entorn
de la ètica i la llei, posant com a exemple la ONG catalana Open Arms pel bloqueig que ha
sofert el seu vaixell, per negar-se a entregar a les forces líbies les persones rescatades de la
mort. La reflexió a la qual ens porta amb aquest exemple seria que, la resolució del
conflicte no és fàcil, però la resposta no és Open Arms que fa una bona feina d’emergència
que cal continuar, la solució és desenvolupament a origen. Metafòricament Open Arms és
el metge però no ataca la malaltia. Sant Just Solidari és el que ha estat fent al llarg de tots
aquests anys, una tasca callada però real, perquè la gent no hagi de fugir del seu país
d’origen.
Continua dient que l’entitat es reafirma en esmerçar-se posant l’energia en el treball
socioeconòmic, en donar eines perquè la gent amb el seu esforç pugui viure dignament en
el seu propi país.
Recorda que en l’assemblea anterior vam fer una modificació en els estatuts pel que fa a
la relació de l’entitat amb l’ajuntament de Sant Just. El que si que està clar és que
continuem treballant de la mà de l’ajuntament. Sant Just Solidari és l’eina que executa
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l’aportació de l’ajuntament, la qual es multiplica amb el treball no remunerat que executa.
Apunta en el compromís envers la recerca de finançament, molt necessària per l’entitat.
Ens hem presentat a la convocatòria de la Diputació amb la Fundació Empresa i Clima,
encara no sabem la resolució. També ens vam presentar a l’Agència Catalana de
Cooperació. Dels 120 projectes presentats, en vam escollir 25, nosaltres ens vam quedar
en el nº 28. Vam presentar el projecte de Gàmbia a la Fundació ANESVAD, de la que
vam rebre 5.000€.
S’estan vivint moments difícils pel que fa a la recerca de finançament, però l’entitat és
conscient de la importància i de l’esforç que ha de fer per continuar per aquest camí.
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior
Es comenta que l’acta de l’assemblea del 2017 ha estat penjada a la pàgina web per a
informació de tots els interessats.
L’acta s’aprova per unanimitat dels assistents.
2.- Informació de les actuacions realitzades l'any 2017.
Àrea de Comunicació i Sensibilització
Pel que fa a l’àrea de comunicació, ha continuat amb el manteniment de la pàgina web i
de les xarxes socials. La web va ser renovada l’any 2016 i al llarg del passat 2017 es van
acabar d’implementar i traduir tots els continguts al castellà, també s’hi van publicant les
notícies vinculades a SJS o a entitats afins.
Les xarxes socials, Facebook i Twitter, també han seguit actives publicant notícies
d’interès.
Baula
El butlletí de l’entitat, Baula, continua sent el vincle entre els associats i SJS, donant a
conèixer l’actualitat dels projectes, denunciant situacions d’injustícia, i divulgant la vida
de l’entitat. Aquest any, en què Sant Just Solidari es va adherir a la plataforma
#volemacollir, hem estat especialment sensibles amb la situació dels refugiats i el no
acompliment dels compromisos d’acollida marcats pel govern de l’estat.
Molt sovint les àrees de Comunicació i de Sensibilització treballen de manera conjunta
amb l’objectiu de donar publicitat a les diferents activitats i campanyes de Sant Just
Solidari, realitzant, cartells, flayers, díptics...
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Àrea de sensibilització,
Per aquest any 2017 destaquem els actes i col·laboracions que s’han organitzat:
1. Conveni de col·laboració amb l’Hoquei Club Sant Just.
2. Participació a la taula rodona de Dones Cooperants.
3. Participació a la Festa de Sant Jordi a Can Ginestar .
4. Participació a la setmana Solidària.
5. Festa de la Pau sobre el tema “Com és el viatge d’un infant refugiat?”
6. Taller de fotografia.
7. Sopar de socis i sòcies.
8. Participació a la Festa “ Sant Just al Carrer”. Tema “El Circ”.
9. Mercat de Nadal: participació a la parada del Consell de Solidaritat amb la venda
de productes de comerç just i a l’Associació de la Marató de TV3 amb la venda de
quadres, donació d’un soci.
Àrea de projectes: Trobareu informació més detallada a la memòria.
NICARAGUA
Beques alumnat de secundària: Fruit de la campanya engegada per trobar persones que
es vulguin comprometre durant de cinc anys aportant un mínim de 60€ l’any, s’han
aconseguit els diners necessaris per cobrir les despeses generades per les beques
assignades durant l’any 2017 i per atendre la seva continuïtat.
Durant el 2017 s’ha finançat el material de 7 alumnes de primer curs de Secundària, i dels
11 alumnes de cinquè, 10 han finalitat l’etapa al desembre. Pel 2018 als 6 alumnes de
segon de Secundària becats podran afegir-s’hi fins a 24 nous estudiants de primer curs.
Pressupost 2017: 1.080 €

Pressupost 2018: 1.800 €

CDI-Espacio Educativo: Ha estat víctima del procés polític que s’ha produït a
Nicaragua. Quan es van fer les últimes eleccions, els sandinistes van perdre i tot el que
ells controlaven a nivell municipal ho van passar directament al govern central. De
manera que el CDI que era un projecte molt estimat per sjs, per tot el que representava a
nivell educatiu, el Ministerio de Educación de Nicaragua, ens el va retirar. Ara
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treballarem amb l’ajuntament de Camoapa en l’ensenyament no reglat i sobretot donant
recursos a les famílies. Ens reafirmem amb el que dèiem quan vam fer els 25 anys.
L’agermanament és amb el poble.
Pressupost 2017: 6.000 €

Pressupost 2018: 3.676,22 €

Casa de la Mujer: S’ha donat una forta embranzida pel que fa al suport legal. S’han fet
millores per a l’autososteniment. Compra d’un quiosc mòbil per a la venda de pa, d’una
cuina i d'una bicicleta. La “Panaderia Montserrat” ja és sostenible. S’han fet cursos de
formació amb Alianzas i amb el MEFCCA per a les sòcies, les dones del "grup de suport"
i estudiants de la UNA (Universitat Nacional Agrària). S’han defini els objectius d’aquest
grup de dones. Participació a diferents fires per vendre el pa i productes artesanals fets
per dones. Han participat en el programa radial "Des de la Universidad". Han organitzat
el 8 de Març i el concurs de dibuix per a les escoles del municipi.
Pressupost 2017: 5.200 €

Pressupost 2018: 4.637,44 €

Ràdio Camoapa- Xarxa de comunicadors i comunicadores: La ràdio és l’element
bàsic de cohesió social, de comunicació i de xarxa cabdal pel projecte Alianzas. El
programa “El ordeño de la tierra” fa arribar als camperols els processos de treball. S’han
fet tallers dirigits per professionals del periodisme, que han tingut força participació. Pel
proper any es preveu fer quatre tallers, en els que cadascun d’ells tractarà aspectes
importants referents al món del periodisme, xarxes socials, blogs com a espai on
comunicar-se etc..
Pressupost 2017: 2.000 €

Pressupost 2018: 1.854,97 €

Projecte jove: Amb aquest projecte es volia compartir l’experiència i l’aprenentatge dins
de l’educació del lleure, de persones que han tingut la responsabilitat d’estat al davant
d’un Esplai o d’un Cau. Però la realitat és que les noies que van iniciar el projecte estan
en un moment clau de la seva formació i no s’hi poden dedicar. Es valora molt
positivament l’experiència que han tingut uns i altres amb l’estada a Camoapa i amb la
comunicació que continuen mantenint.
Pressupost 2017: 800 €

Pressupost 2018: 0€
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Alianzas pel desenvolupament socioeconòmic: El projecte Alianzas és un catalitzador,
té un protagonisme importantíssim a la Casa de la Mujer, a la Ràdio i a la Universitat
Agrària. Aspectes rellevants del 2017.
• S’han enfortit les capacitats socioeconòmiques de la cooperativa Casa de la Mujer
i emprenedores de Camoapa.
• S’han fet campanyes radials basades en

temes ambientals i productius amb

enfocament d’equitat de gènere i igualtat de drets.
• S’han fet formacions sobre periodisme per elaborar notícies i vídeos vinculats
amb la temàtica del projecte a 10 estudiants universitaris
• Quaranta quatre productors de cinc regions de Camoapa han millorat els
coneixements amb capacitacions i intercanvis d’experiències.
• S’ha incrementat la producció làctia (4 a 6 litres de mitja/ vaca per dia) i millorat
l’alimentació dels vedells.
• Estudiants de la UNA han fet estudis, en camps del productors del projecte.
• S’ha creat una nova Cooperativa, que ja està plenament legalitzada.
• S’han fet activitats conjuntes amb el projecte de Canvi Climàtic.
Pressupost 2017: 31.000€

Pressupost 2018: 33.000€

Adaptació i Mitigació davant el canvi climàtic:
Les famílies participants han fet adaptacions al canvi climàtic, han canviat les cuines per
fer baixar el consum de llenya, han construït sitges subterrànies amb impermeabilització,
no hi ha destrucció del farratge, de manera que en època de sequera han pogut alimentar
els animals, també han eliminat les cremes a les finques, De les 692 famílies participants al
projecte, un 63 % són liderades per dones
SJS avala el projecte i participa a través del projecte Alianzas en activitats diverses però
no farà aportació econòmica.
Pressupost 2017: 2.248€

Pressupost 2018: 0 €
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Visions: La clínica oftalmològica funciona dos dies a la setmana. Al 2017 estava previst
l'enviament dels equips, fer la formació i l'obertura de l'òptica solidària. Actualment
tenim problemes, els aparells que s’han enviat des d’aquí estan bloquejats per problemes
de duana. No ens autoritzen el desembalatge sense pagar aranzels. Això és un obstacle
per a totes les parts per a poder implementar el projecte.
Pressupost 2017: 0 €

Pressupost 2018: 0€

Projecte Dona-Energia: Línia de formació per a dones de Camoapa.
Amb aquest projecte es pretén formar a dones, perquè tinguin el coneixement necessari
sobre les energies renovables i perquè en un temps relativament curt puguin crear energia
per famílies. El model de treball que s’està desenvolupant a Gàmbia, es podria aplicar a
Camoapa per fer formació a les dones, per desenvolupar la seva autonomia, afavorir
l’economia familiar i comunitària i millorar la qualitat de vida de la població.
En Lluís Segura, considera que el projecte no hauria de ser exclusivament per a les dones,
sinó que també hauria de donar oportunitat de formació als homes.
Es procedeix a la votació dels projectes del 2018 i s’aproven per 16 vots a favor i un vot
en contra.
Pressupost 2018: 1.500€
GÀMBIA: Formació sexual i reproductiva: El projecte es desenvolupa en un centre de
salut finançat per una ONG holandesa. Es fa un taller que ha tingut molt bona acollida
sobre salut sexual i reproductiva. Es treballa amb grups de joves i se’ls reforça els
coneixements. Es forma a joves que esdevindran formadors i formadores a les seves
comunitats. El projecte tindrà continuïtat amb una nova direcció. Es preveu escollir un
altre grup de noies i nois, amb els quals es faran quatre tallers a càrrec de la directora del
centre i de la Glòria Martínez.
El projecte es va presentar als Premis de la Fundació ANESVAD, va obtenir el tercer
premi dins de la categoria Perseverar.
Es procedeix a la votació del projecte Gàmbia pel 2018 i s’aprova per unanimitat de
l’assemblea.
Pressupost 2017: 2.500 €

Pressupost 2018: 5.000 €
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3.- Aprovació, si escau, dels comptes anuals de l’exercici del 2017.
Els ingressos realitzats del 2017 han estat de 530€ per sota dels pressupostats.
Comptem amb fons importants per part de la Fundació per si hi ha imprevistos.
Durant aquest any hem guanyat el premi d’Anesvad de 5.000€, que s’hauran d’aplicar a
l’exercici 2018 al projecte de Gàmbia.
L’import de la subvenció de l’Ajuntament es manté en 30.000€.
Pel que fa a les quotes de socis i sòcies no s’ha assolit el previst, tot i que no han baixat
els ingressos respecte l’any anterior.
De l’arrendament del local, hi ha hagut un petit increment de lloguer produït per
l’actualització de l’IPC que s’aplica segons contracte.
Hi ha una partida a imprevistos que correspon a un ajust de despeses de Casa de la Mujer
que eren de 2016, i les van realitzar al 2017, per culpa d’un malentès entre les dones de la
casa i Asodhermu. Vàrem pactar que una part les assumiríem des de Sant Just Solidari.
Pel 2018 hi ha 1.800€ de previsió de tipus de canvi.
L’administració demana cada vegada més papers i vol còpies de totes les factures, per
tant tenen un sobrecost a Camoapa per les còpies i els enviaments de la documentació.
Hauríem d’intentar que l’Administració acceptés la documentació digitalitzada des de
Camoapa.
ADM i ASODHERMU han treballat de manera excel·lent.
L’Anna ofereix el seu correu per a qui tingui algun dubte.
El Lluís Segura considera que la informació presentada en el power hi hauria de constar
el pressupost executat.
Es procedeix a la votació de l’estat de comptes del 2017 i el pressupost del 2018, on amb
cap vot nul i cap vot negatiu, s’aproven per majoria absoluta amb 17 vots afirmatius.
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4.- Pressupost 2018 i aprovació, si escau.
Es procedeix a la votació de l’aprovació dels projectes del 2018 i del pressupost del 2018, on
amb cap vot nul i cap vot negatiu, s’aproven per majoria absoluta amb 17 vots afirmatius.
5.- Informació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Just
Desvern.
Per informar del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament, ens ha parlat la Berta Martí,
Cap d'Àrea de Serveis a la Persona de l’Ajuntament de Sant Just.

El contingut dels convenis amb aportacions econòmiques, en cap cas, generen de manera
permanent drets i/o obligacions, ni per a l’Ajuntament, ni per a tercers, ja que la seva
efectivitat resta condicionada a l’aprovació del mateix, i la voluntat de mantenir els
acords que s’hi estableixen, per ambdues parts signants. Estan també condicionats a
l’aprovació del pressupostos municipals que continguin les partides pressupostaries
necessàries i a l’existència de crèdit municipal adequat i suficient.
L’administració és sobirana i pot rescindir qualsevol conveni. Tanmateix es proposa
procedir a renovar el conveni per la cessió dels espais, establint un nou període de
vigència, ja que el termini anteriorment establert ha vençut. L’entitat ja ha formalitzat la
petició de la prorroga.
Com a mesura estratègica que reafirmi els compromisos entre l’Ajuntament i Sant Just
Solidari, es proposa revisar el contingut de l’acord d’agermanament i si s’escau
actualitzar-lo.
Així mateix s’informa que hi ha voluntat d’aprovar abans de que finalitzi aquest mandat
un nou Pla estratègic de subvencions. El Pla estratègic de subvencions és un document
que té caràcter programàtic que ha de servir per a millorar i racionalitzar la gestió de les
subvencions. Aquest Pla estratègic té com objectiu principal l’acompliment del mandat
contingut a l’article 8.1 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions i
té una vigència de tres anys comptadors des de la data en que s’aprovi.
Hi ha la voluntat d’aprovar el Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Sant Just
a finals de 2018 per tal de definir les subvencions nominatives i les subvencions de
concurrència competitiva pel període 2019-2021, període en que se celebraran eleccions
municipals i que hauran de ser degudament convocades segons el que s’indiqui en les
Bases reguladores d’atorgament corresponents.
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Aquest document inclourà la concessió directa a l’entitat, dins d’un marc més generalista,
establint una voluntat duradora de compromís de finançament a l’entitat de Sant Just
Solidari.
6.- Precs i preguntes.
1. La M. Jose de Molina comenta que com a entitat seria bo poder captar més socis i
sòcies. Demana que es tingui present i que en la mesura que sigui possible, es faci
difusió de la nostra entitat amb la idea d’aportar-hi nous associats/des, tant a
nivell individual com empresarial.
2. La Núria Jimenez explica que arran del Conveni de SJS amb UAB, dues alumnes
del grau de Educació Social, faran un Pràcticum amb una estada de sis mesos a
Camoapa; participaran en el projecte "Espacio Educativo" i la “Casa de La
Mujer”. També en el projecte "Cartes transoceàniques" de l'Esplai de St. Just i
altres activitats comunitàries. Les despeses de la seva estada a Camoapa són
assumides per aquestes alumnes. Se’ls hi ha facilitat cases per a poder viure.
3. La Coco Vilarasau, és la nova representan de SJS al Consell de la Dona.
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, 24 d’abril de 2018
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