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ACTA DE L’ASSEMBLEA  GENERAL ORDINÀRIA DE SANT JUST SOLIDARI 

 

Data: 26  de març de 2019 

Hora: 20 hores 

Lloc: Sant Just Solidari 
 
Hi assisteixen 16 associades i associats que representen un 7,44% del total. 
 
Ordre del dia: 

1.- Benvinguda per part del president de Sant Just Solidari 

2.- Aprovació, si escau, de l’Acta anterior, prèviament llegida.  

3.- Informació de les actuacions realitzades l'any 2018.  

4.- Aprovació, si escau, dels comptes anuals de l’exercici del 2018.  

5.- Pressupost 2019 i aprovació, si escau.  

6.- Renovació de la Junta Directiva. 

7.- Precs i preguntes 

 

     1.- Benvinguda per part del president de Sant Just Solidari 

El president de l’entitat, Lluís Casals, agraeix l’assistència dels presents i centra les seves 

paraules en el conflicte que va esclatar a Nicaragua l’abril del 2018 i que encara està 

sense resoldre’s. Cita la xerrada que es va fer a SJS el mes de març amb el títol “Crònica 

d’un desengany”, que va anar a càrrec d’en Xavier Ruiz, exmembre de l’equip directiu de 

SJS, que ha treballat 15 anys a Nicaragua pel Fons Català de Cooperació i que ha estat un 

testimoni directe del que ha succeït en aquell país. El fet de parlar de desengany, explica, 

que les persones compromeses amb Nicaragua i que van veure el naixement d’una nova 

història amb una esperança immensa de canvi democràtic, aquell somni, ha derivat en una 

oligarquia i això ha estat un desengany. 

Moltes ONG’s han hagut de marxar i molts dels països que ajudaven han tallat la seva 

col·laboració. 

L’agermanament és un vincle que compromet una comunitat amb un altra, per això  

continuem estan al seu costat. La decisió de SJS, és la de seguir endavant amb 

l’agermanament per poder donar continuïtat als projectes.  
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També recorda que en l’Assemblea del l’any anterior es va parlar de fer un conveni amb 

l’Ajuntament després d’haver fet un canvi d’estatuts fa dos anys, en la que l’entitat es 

deslligava de l’àmbit municipal, per donar-li un camp més ampli de possibilitats. El 

problema és que quan el conveni passa pels serveis jurídics de l’ajuntament, el 

bloquegen, donat que hauria d’anar per contracte i a partir d’un concurs públic.  

Finalment, s’ha vist que el més pràctic és que Sant Just Solidari s’aculli al pla estratègic 

de subvencions, com s’ha fet sempre.   

 

2.- Aprovació, si escau, de l’Acta anterior, prèviament llegida.  

Es comenta que l’acta de l’assemblea del 2018 ha estat penjada a la pàgina web per a 

informació de tots els interessats. 

L’acta s’aprova per unanimitat dels assistents. 

3.- Informació de les actuacions realitzades l'any 2018.  

    Trobareu informació més detallada de les actuacions realitzades a la memòria.   
 

Àrea de Comunicació i Sensibilització 

Àrea de Comunicació 

Una de les tasques de l’àrea de Comunicació és el manteniment de la pàgina web. Aquest 

any, amb la col·laboració d’una persona voluntària experta en programació, s’ha procedit 

a l’actualització de la versió de Wordpress que la suporta, i dels "pluggins" utilitzats 

(editors de textos, gestors de contacte, generadors de còpies de seguretat...) A més s'ha 

canviat la presentació d'algunes pàgines i s'han millorat alguns aspectes de disseny. Les 

xarxes socials, Facebook i Twitter, també han seguit actives i segueixen sent un dels 

mitjans de contacte més directe entre l’entitat i els socis i simpatitzants. 

S’ha continuat establint un contacte amb els associats a partir del butlletí Baula. 

Les àrees de Comunicació i de Sensibilització continuen treballant de manera conjunta  

per dur a terme diferents tasques, amb l’objectiu de donar publicitat a les diferents 

activitats i campanyes de Sant Just Solidari. 
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Àrea de sensibilització,  

Per aquest any 2018 destaquem els actes i col·laboracions que s’han organitzat: 

1. Cartes transoceàniques.  

2. Participació a la  Setmana Solidària en dos actes: Presentació de l’obra de teatre: 

AMIC MEU al Casal de Joves i Festa de la Pau sobre el tema “Drets dels infants”. 

3. Vídeo conferència amb Camoapa. 

4. Sopar de socis i sòcies.  

5. Campionat Solidari i Esportiu de pàdel al Sant Just Pàdel Club.  

6. Taller d’escacs.  

7. Participació al novembre literari, conjuntament amb la biblioteca “Joan Margarit” 

8. Jornada contra la violència de gènere. 

9. Mercat de Nadal: participació a la parada del Consell de Solidaritat.  

10. Campanya de Nadal a la seu de Sant Just solidari. 

       
     Àrea de projectes 

     

Treballem amb les dones 
NICARAGUA  

Casa de la Mujer 

Aquest any s’ha desenvolupat tres eixos: Habilitació laboral i emprenedoria, tasca social i 

de superació personal i enfortiment institucional.  

Pel que fa a l’habilitació laboral i emprenedoria, aquest any s’han obtingut bons resultats 

en la participació de joves, dones i homes en activitats d’Habilitació laboral organitzades 

per la Cooperativa. La Formació empresarial feta amb Alianzas, pretén el 

desenvolupament socioeconòmic de dones i homes i afavorir l’actitud empresarial per tal 

d’accedir a recursos productius. A nivell de tasca social i de superació personal es dóna 

Orientació i suport legal a dones víctimes de violència. 

L’enfortiment institucional, la Cooperativa ha crescut i s’han coordinat molt positivament 

amb el projecte Alianzas. 

La Sostenibilitat Econòmica, de la Casa de la Mujer ha millorat amb la producció 

sistemàtica de pa i pastes, que els ha permès pagar a la treballadora principal i dos 

ajudants per a la distribució, podent assumir algunes despeses que no cobria SJS.  
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La Cooperativa ha portat a terme els canvis preceptius en la Junta, s'han organitzat amb una 

promotora. 

Pel 2019 es vol donar continuïtat als projectes amb algunes millores remarcables. 

El 2019 celebraran el 10è aniversari de Casa de la Mujer i volen incloure millores 

necessàries en l’edifici. 

 Pressupost 2018: 4.637,44€                        Pressupost 2019: 6.006,11€ 

  

Dona i energia   

Amb l’experiència de l’escola de Fandema que dóna formació en molts aspectes, i un 

d’ells és d’energia solar. Durant dos anys es formen per després poder treballar. Aquest 

model es voldria replicar a Nicaragua, però després dels darrers esdeveniments, s’ha vist 

que els que seria més prudent és que ADM, faci una prospecció per veure les necessitats 

que tenen i com estan a nivell d’energies renovables. 

Pressupost 2018: 1500€                                  Pressupost 2019: 523.79€ 

  

GÀMBIA 

Formació sexual i reproductiva  

Aquest projecte es realitza a Banyaka, Gàmbia. La seva finalitat és dotar als participants 

de les eines necessàries per promoure la prevenció de la MGF (Mutilació Genital 

Femenina) i la planificació familiar en els seus respectius pobles i comunitats.  

S’han fet els quatre tallers previstos 

- Coneixements teòrics sobre anatomia i fisiologia al voltant de la salut sexual i   
  reproductiva. La MGF. Sensibilització. 

- Planificació familiar i anticoncepció. Malalties de transmissió sexual. Embaràs 

- Taller sobre MGF amb assistents de parts tradicional 

- Formació de líders tradicionals, religiosos i influents de la comunitat 

El grup de nois i noies que ha participat en el  projecte han estat molt involucrats i han 

realitzat quatre tallers de sensibilització a altres poblacions, generant demanda per fer 

més tallers i poder participar en el projecte. 

Pel 2019 Es preveu escollir un altre grup de noies i nois, amb els quals es faran  quatre  
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tallers i es continuaran fent les classes amb el grup, la sensibilització a les comunitats i als 

líders religiosos i tradicionals,  

  

Pressupost 2018: 5.000€                                            Pressupost 2019: 4.300€ 

 

 Kamanjor Kafoo, aprenem juntes 
  
Aquest projecte també de Salut sexual i reproductiva, el dur a terme la Glòria Martinez, 

en una barriada de Tujereng. La Glòria Martinez, és  la mateixa responsable del projecte 

de Banyaka. És per això que el proper 2019 Sant Just Solidari farà una aportació 

econòmica per facilitar la realització dels tallers de formació. 

Pressupost 2019: 400€ 

Col·laborem amb els infants i els joves  
Beques alumnat de secundària 

És important continuar la difusió del projecte “Beques”. L’estructura vigent es va iniciar 

el 2017 i en aquests moments s’autofinança i de manera que no drena la caixa comuna de 

SJS. L’estructura del projecte no és d’apadrinament. En concret, han estat atesos 22 nois i 

noies.  Sis de Segon Curs de Secundària i setze de nova incorporació a l’Etapa. 

Pel curs 2019 el Projecte Beques ha de continuar cercant col·laboradors econòmics. 

Pressupost 2018:  1.800€                                       Pressupost 2019: 2.100€ 

  

Casa de la Niñez y la Família  

El gener de 2018, el Ministeri d’Educació es va apropiar de l’edifici i l’equipament del 

CDI municipal de Camoapa, i també acomiadà el personal del centre.  

ASODHERMU i l’Alcaldia de Camoapa, junt amb SJS, veuen la necessitat de dissenyar 

un projecte comunitari que pugui oferir a les famílies un espai de trobada amb els seus 

fills i es crea la Casa de la Niñez y la Família. Es crea un conveni entre ASODHERMU i 

l’Alcaldia i aquesta lloga una casa i es fa càrrec del subministrament elèctric i de l’aigua 

potable, i destina tres educadores del CDI al projecte. SJS es fa càrrec de la formació del 

personal educador, de l’equipament i de materials de joc subvencionats, en part, amb una 

aportació econòmica d’alumnes de l’IES de Sant Just.  

Pressupost 2018:  3.676,22€                                Pressupost 2019:  2.706,24€ 
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Treball comunitari comunicadores 

Xarxa de comunicadors i comunicadores 
Ràdio Camoapa ha patit els estralls de la repressió viscuda al país. S’han sentit controlats 

i reprimits. Aquesta situació ha dificultat les tasques de formació de la xarxa de 

formadors. Han reduït personal. Tot i les dificultats es van realitzar els tallers que estaven 

previstos. La xarxa s’ha mantingut activa, sobretot mitjançant el grup de comunicadors de 

WhatsApp, i s’han pogut intercalar les seves notificacions telefòniques dins els 

programes informatius. 

Pel 2019 la formació dels integrants de la xarxa ha de procurar la consolidació d’un grup més 

reduït de participants en el projecte, assegurant la qualitat i el compromís sobre la quantitat.  

 

Pressupost 2018: 1.854,97€                                            Pressupost 2019: 1.920.56€ 
                                                                   

Suport al desenvolupament  

“Alianzas”pel desenvolupament socioeconòmic  

Des que va començar el 2013, s’han establert sinèrgies i accions entre la nostra contrapart 

ADM (Asociación para el Desarrollo Municipal), l’Asociación de Ganaderos, la 

Universidad Agrária, Casa de la Mujer i Cooperativa Masiguito, amb l’objectiu de 

fomentar el desenvolupament socioeconòmic al Municipi de Camoapa. Malgrat el 

conflicte polític que hi ha a Nicaragua, s’han pogut continuar les activitats amb alguns 

canvis per seguretat. Aquest 2018 s’ha creat una nova cooperativa amb petits negocis 

formada per 55 productors, 39 homes i 16 dones, ja estan constituïts legalment.  

S’ha establert major coordinació entre ASODHMERMU i els diferents actors d’Alianzas. 

Al 2019 hi ha continuïtat sobre l’emissió del programa i campanyes radials amb el clar 

objectiu de sensibilitzar especialment en temes de medi ambient i gènere. 

Col·laboració d’Alianzas amb el projecte de Canvi Climàtic 
 

Sant Just Solidari va participar econòmicament en la primera fase del projecte 

Actualment està en la segona fase i no hi participa aportant diners de forma directa però 

si que hi col·labora estretament a través del projecte Alianzas, que comparteix sinergies i 

activitats amb els beneficiaris que formen parts dels dos projectes, de manera que es retro 

alimenten en molts aspectes. 

Pressupost 2018: 33.000€                              Pressupost 2019: 31.000€ 
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4.- Aprovació, si escau, dels comptes anuals de l’exercici del 2018.  

 
Tancament exercici 2018 
 
Ingressos 
 
Els ingressos s’han acomplert tots els previstos, amb un increment significatiu dels 

ingressos per a projectes finalistes. Bàsicament gràcies a l’increment de beques, i també 

per una recaptació de l’institut de Sant Just pel projecte de Casa de la Niñez. 

La previsió pel 2019, redueix considerablement, perquè a donacions no tenim l’import de 

5000€ que vam rebre de la fundació ANESVAD pel projecte de Salut reproductiva de 

Gàmbia. 

Despeses 

Les despeses del 2018 tant d’administració com de comunicació s’han mantingut per sota 

del previst. Hem tingut una important desviació a les despeses financeres, per l’increment 

del canvi Dolar-Euro, que ha encarit les operacions amb Camoapa. 

Els projectes a Camoapa s’han pogut realitzar, malgrat la difícil situació política del país 

l’any 2018, tot i que amb dificultats, i algun amb més intensitat que altres.  

Pel que fa al plantejament de iniciar una prospecció a Camoapa respecte el projecte Dona 

i Energia, al 2018 no s’ha pogut fer, i es proposa a ADM que ens faci un estudi de 

necessitats, tant per aquest projecte com per a un projecte de inversió concret a Casa de la 

Mujer.                                                  

Es procedeix a la votació de l’estat de comptes del 2018 on amb cap vot nul i cap vot 

negatiu, s’aprova per majoria absoluta amb 16 vots afirmatius.  

5.- Pressupost 2019 i aprovació, si escau.  

Es procedeix a la votació del pressupost pel 2019 on amb cap vot nul i cap vot negatiu, 

s’aprova per majoria absoluta amb 16 vots afirmatius.  

6.- Renovació de la Junta Directiva. 

Cada dos anys els estatuts estableixen la renovació dels membres de la Junta Directiva. El 

número de persones que formen la Junta són deu. En l’actualitat s’ha produïts una baixa 

per motius de feina, i donat que els estatuts permeten un temps per renovar-la, s’està a 

l’espera d’una nova adquisició. La Junta actual està disposada a continuar la seva tasca i 

el president anomena cadascuna de les persones que es presenten. 



 

 8

 

M. José de Molina Gorina 

Anna Torrella Reñé 

M. Angels Estany Rubió 

Núria Jimenez Huertas 

Maria Vilella Martí 

Ignasi Aranda Cárdenas 

Quima Giménez González  

Xavier Castells Oliveras 

Lluís Casals Treserra 

Es procedeix a la votació de les persones proposades perquè formin la nova Junta 

Directiva. S’aprova l’elecció de la Junta Directiva per unanimitat de l’Assemblea. 

  6.- Precs i preguntes.  

    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, 26 de març de 2019 


