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ACTA DE L’ASSEMBLEA  GENERAL ORDINÀRIA DE SANT JUST SOLIDARI 

 

Data: 15 de juliol de 2020 

Hora: 19:30 hores 

Lloc: Claustre de Les Escoles  

 

Hi assisteixen 26 associades i associats que representen un 12,32 % 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 la situació a Camoapa, gestions i mesures preses. 

4.- Proposta i aprovació si escau per autoritzar l’equip directiu a prendre mesures extraordinàries. 

5.- Informació de les actuacions realitzades l'any 2019. 

6.- Aprovació, si escau, dels comptes anuals de l’exercici del 2019.  

7.- Pressupost 2020 i aprovació, si escau.  

8.- Renovació de la Junta Directiva. 

9.- Precs i preguntes.  

 

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

     En Lluís Casals, president de l’entitat, agraeix la presencia de les persones assistents, sobretot en 

aquests moments, per les circumstàncies especials que es donen a conseqüència de la COVID-19. 

Breument fa una pinzellada a la trajectòria històrica de Nicaragua, i recorda com el sandinisme va 

ser una esperança pel poble de nicaragüenc i com n’era d’inimaginable en aquells moments que 

aquell líder es convertiria amb el temps en el seu dictador.  

Comenta que Sant Just Solidari sempre s’ha mantingut neutral amb el partit del govern i que ha 

tingut clar per part de tothom, que l’agermanament és amb el poble.   

     Continua explicant que la situació a Nicaragua és complicada i com la nostra entitat va començar 

a tenir problemes quan els sandinistes van perdre les eleccions a l’alcaldia de Camoapa el 2017. 

L’alcaldessa sortint, va lliurar el CDI (Centro de Educació Infantil) al govern central perquè el 

gestionés. Va ser un cop molt fort per SJS, ja que el CDI havia estat un projecte molt emblemàtic 

i estimat per tothom.  

      

 

 



 

 2 

 

Fa una exposició dels fets ocorreguts arran de la pandèmia. 

Aquest 2020 amb la problemàtica de la COVID-19, la República de Nicaragua està fent un procés 

de negació de la pandèmia, és per això que la nostra contrapart (ASODHERMU) juntament amb 

altres entitats de Camoapa han creat un “Comité de Mitigación y Lucha contra el Coronavirus” 

per ajudar a les famílies més vulnerables. 

Reparteixen productes de neteja i menjar. Les dones de la Casa de La Mujer y La Casa de la 

Niñez y la Família s’han organitzat per fer mascaretes. Des de SJS s’han recollit diners per part 

dels socis i simpatitzants que han servit per enfortir aquest Comitè.  

La creació d’aquest Comitè i els diners rebuts, no ha agradat al govern de Daniel Ortega que ha 

acusat ASODHERMU de: 

 finançar el terrorisme i d’ocultar informació sobre d’on provenen els seus ingressos.  

 no haver lliurat els informes financers amb l’execució del pressupost anual. 

 no poden fiscalitzar el seu treball. 

La realitat no és aquesta.  

És per això que el passat 25 de juny la “Asamblea Nacional Nicaragüense” va aprovar la 

proposició presentada pel grup majoritari sandinista de treure la personalitat jurídica a 

ASODHERMU. 70 diputats “orteguistes” hi van votar a favor.  

No tenir personalitat jurídica suposa:  

 No poder tenir compte al banc, ni locals ni propietats. 

 Els bens de l’Associació passen a l’Estat o a una altra organització amb les mateixes 

finalitats. 

 Passar-los a una altra organització comporta el risc que aquesta sigui assenyalada. 

Es va acordar traspassar els diners que hi havia al banc als diferents projectes segons el 

pressupost acordat per a cadascun d’ells. 

S’han fet reunions i hem tingut contactes amb diferents actors per veure quines accions es 

poden dur a terme. Josep Perpinyà, alcalde de Sant Just; Quima Giménez, regidora de 

Solidaritat; David Minovas, President del Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament; Xavier Ruiz, representant a Amèrica Llatina del Fons Català de 

Cooperació al Desenvolupament; Ignacio Nicolau, coordinador de la AECID (Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) a Nicaragua; regidors d’altres 

ajuntaments i Lluís Casals, president de Sant Just Solidari. Una de les conclusions 

importants a què es va arribar és que la lluita passa pel dret i la diplomàcia.  
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Gràcies a gestions fetes per l’alcalde de Sant Just, Josep Perpinyà, aquest tema s’ha 

tractat al Ministeri d’Afers Exteriors Espanyol i ha arribat a l’ambaixada d’Espanya a 

Nicaragua, que s’hi estan implicant. Inclús l'Alta Comissionada per als Drets Humans de 

les Nacions Unides, Michelle Bachelet, ha manifestat en una intervenció pública que “la 

retirada de la personalitat jurídica d’ASHODHERMU es tracta d’un atac directe als drets 

humans” . En concret al dret d’associació. 

En aquests moments s’estan iniciant accions legals per presentar un recurs de reposició, 

malgrat que no som optimistes, doncs és coneguda l’experiència d’altres ONG’s que 

també han vist cancel·lades les seves personalitats jurídiques.  

El fet de que no tots els projectes siguin gestionats per ASODHERMU dona una certa 

esperança, sobretot els que fan referència a desenvolupament econòmic. S’està treballant 

per trobar formules que ens permetin la continuïtat dels altres projectes. El que més 

preocupa és el projecte Beques.  

Lluís Casals llença un missatge d’esperança manifestant que l’agermanament no s’atura, 

que els agermanaments són per tota la vida. Seria un empobriment no poder desenvolupar 

un sentiment solidari envers altres pobles del món. 

 

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

Es comenta que l’acta de l’assemblea del 2019 ha estat penjada a la pàgina web de 

l’entitat per a informació de tots els interessats. 

L’acta s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

3.- Informació de la situació a Camoapa, gestions i mesures preses. 

Ha quedat desenvolupat en el primer punt. 

 

4.- Proposta i aprovació si escau per autoritzar l’equip directiu a prendre mesures 

extraordinàries. 

Davant de tota la situació que s’està produint a Camoapa, es demana als assistents si ens donarien 

el seu consentiment per poder actuar en el suposat cas de que s’haguessin de fer modificacions 

pressupostàries en el que resta d’any,  

Es passa a votació i queda aprovat per la totalitat dels presents a l’assemblea. 
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5.- Informació de les actuacions realitzades l'any 2019. 

     S’explica als presents que trobaran informació més detallada de les actuacions realitzades 

     a la memòria que se’ls hi ha lliurat en format paper i a la web de l’entitat. En Lluís Casals 

les presenta a l’assemblea en format Power Point fent una breu informació de cadascuna 

d’elles.    

 

Àrea de Comunicació i Sensibilització 

Àrea de Comunicació 

L’Àrea de comunicació recopila, elabora i difon informacions de l’entitat i d’altres entitats afins a 

ella. S’encarrega de l’actualització de la web, d’informar a les xarxes socials de les diferents 

notícies i activitats i també de fer cartells i elements publicitaris de l’entitat. Un cop al trimestre 

s’estableix un contacte amb els associats a partir del butlletí Baula. 

Àrea de sensibilització,  

Destaquem els actes i col·laboracions que s’han organitzat: 

1. Tallers d’escacs per a nois subsaharians. 

2. Entrevista a Magy Castillo, activista nicaragüenca. 

3. Conferència sobre la situació dels Drets Humans a Nicaragua per la periodista Wendy 

Quintero. 

4. Crònica d’un desengany” Conferència de Xavier Ruiz, cap d’àrea d’Amèrica Llatina del 

Fons Català de Cooperació, sobre la situació socio-política a Nicaragua.  

5. Taula rodona sobre la mirada dels artistes i els conflictes.  

6. Participació a la Festa de la Pau. 

7. Concert Solidari amb el grup de folk i country-rock, Cannon Street.  

8. Taller creatiu per a nens i adults. 

9.  Jornada Solidària del HCSJ (Hoquei Club Sant Just).  

10.  Sopar de socis i sòcies. 

11.  Realització vídeo informatiu de l’entitat.  

12.  Participació a les Festes de Tardor amb jocs infantils. 

13.  Concert Solidari de tardor amb la cantant Adela sota el títol “Música en femení”.  

14.  Campanya Solidària de Nadal. 

  

Àrea de projectes 

S’organitzen de la següent manera:  

 Treballem amb les dones: Casa de la Mujer, Dona i Energia (Nicaragua) i Formació 

sexual i reproductiva (Gàmbia).  
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 Col·laborem amb els infants i els joves: Beques de Secundària i Casa de la Niñez i la  

Família (Nicaragua).  

 Potenciem el treball comunitari: Xarxa de comunicadors i comunicadores (Nicaragua). 

 Suport al desenvolupament: “Alianzas” pel desenvolupament socioeconòmic (Nicaragua). 

 Treball per a la comunitat: En Bici Sense Edat (Sant Just). 

     

Treballem amb les dones 
NICARAGUA  

Casa de la Mujer 

Ha treballat a partir de dos eixos principals:  

1. Habilitació laboral, emprenedoria i superació personal. 

2. Enfortiment institucional.  

Amb el primer s’ha fet capacitació adreçada a dones i homes amb l’objectiu de promoure la 

igualtat d’oportunitats de tracte i una actitud empresarial per accedir a recursos productius. 

Amb l’enfortiment institucional, van comptar amb ADM que va proporcionar una prospecció per 

veure el tipus de negoci que fos més autosostenible apostant per “la Panaderia”. 

Per altra banda l’alcaldia va facilitar formació a la nova Junta Directiva.  

Pressupost 2020: 6.181,82€ 

 

Dona i Energia 

Tal com s’havia acordat es va dur a terme la prospecció per veure la viabilitat del projecte que es 

concreta a la “Comunidad de El Mulero”, per ser una comunitat que té una instal·lació de llum 

molt precària i amb un alt cost mensual. També perquè les dones d’aquesta comunitat estan 

constituïdes com Associació, que tenen el costum de treballar plegades a la vegada que hi ha  ha 

proximitat entre les vivendes, el que facilita el treball conjunt.  

Pressupost 2020: 2.909,09€ 

 

GÀMBIA 

Formació sexual i reproductiva  
  

S’han fet els quatre tallers previstos:   

El participants han realitzat tallers de sensibilització a 5 comunitats.  

S’han incrementat les demandes al servei de planificació familiar. 

Pressupost 2020: 4.500€ 
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Kamanjor Kafoo, aprenem juntes 

El 2019 es va comprar un terreny per poder fer un hort comunitari. Sant Just Solidari ha fet una 

aportació per poder perforar i construir-hi un pou per afavorir la seva economia i també la seva 

educació a partir de classes d’horticultura i nutrició. 

Pressupost 2020: 400€ 

 

COL·LABOREM AMB ELS INFANTS I ELS JOVES  

Beques alumnat de secundària 

Aquest projecte funciona de manera autònoma respecte al pressupost de Sant Just Solidari.  Cal 

fer-ne difusió per poder garantir cada any la incorporació de nous alumnes. Actualment comptem 

amb 27 col·laboradors/es, vuit  dels quals s’han incorporat el 2019.salut. 

En aquests moments formen part del programa 31 nois i noies.  

Pressupost 2020: 2.880€  

  

Casa de la Niñez y la Família  

El projecte va començar a funcionar a principis del 2019. S’ubica en una caseta on l’ajuntament 

es fa càrrec del lloguer, l’electricitat i l’aigua potable i destina tres educadores municipals. Sant 

Just Solidari  facilita el suport pedagògic online  i es fa càrrec de l’equipament. 

Pressupost 2020:  2.818,18€ 

Treball comunitari comunicadores 

Xarxa de comunicadors i comunicadores 

Tot i la dificultat donada la situació, la ràdio ha continuat la seva tasca comunitària enllaçant amb 

les diferents comunitats fent divulgació dels seus reportatges. Les activitats de formació es van 

realitzar durant el primer quadrimestre de l’any. La formació impartida va fer especial incidència 

en la capacitació per identificar necessitats de comunicació comunitària i en la implementació 

d’una comunicació segura segons les circumstàncies. 

Pressupost 2020: 2.000€ 

  

Suport al desenvolupament  

“Alianzas”pel desenvolupament socioeconòmic  

Cal destacar que el greu conflicte polític que viu Nicaragua des del 18 d’abril de 2018, no ha 

posat en risc l’execució del projecte que s’està desenvolupant amb normalitat.  

Casa de la Mujer: S’ha executat el 100% de les activitats previstes. 

Associació ramaders, ASOGACAM: S’ha enfortit el coneixement agropecuari a 52 productors 

amb aplicació de noves tecnologies. 
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Universitat Nacional Agrària: 

S’ha emès el programa “Desde la Universidad” per a Ràdio Camoapa a càrrec de 3 estudiants. 

Capacitació als 52 productors/es i s’han fet dos estudis sobre seguretat alimentària i pla de finca. 

Ràdio Camopa 

S’ha emès el programa radial “El ordeño de la tierra”. S’han fet dues campanyes radials sobre  

sensibilització ambiental amb equitat de gènere i capacitacions a joves de la universitat i de les 

comunitats rurals.  

Cooperativa  La Unión COSEMUC 

Formada per 16 dones i 38 homes, han participat a deu fires i han tingut assessorament comptable 

a través de la Universitat. 

Conveni de col·laboració amb la cooperativa de cacau “La Campesina” de Matiguas, la 

cooperativa disposa de 45 hectàrees de cacau que es collirà aviat. 

Alcaldia Municipal  

S’ha realitzat una consulta ciutadana per elaborar el pressupost municipal del 2020. 

ASODHERMU 

S’ha dissenyat una zona model de producció agrària al solar on està ubicada la seu, amb l’objectiu 

de generar ingressos per l’autosostenibilitat 

Pressupost 2020: 32.750€ 

 

Treball per a la  comunitat  

En Bici Sense Edat 

Aquest any SJS inicia un nou projecte local anomenat “EN BICI SENSE EDAT”. És un projecte 

que s’ofereix a persones grans del nostre poble que tenen dificultats de mobilitat. 

Es tracta d’una bicicleta elèctrica, tipus rickshaw, conduïda per un voluntari/a, que  permet anar  

conversant amb la persona que condueix, o amb el veïnat que es van trobant. 

És un projecte de justícia, perquè una de les ferides mes doloroses de la nostra societat és la gent 

gran que està sola o en residències. El projecte té un doble sentit: tornar-los-hi  la possibilitat de 

passejar, conversar i alhora visibilitzar-los, sortir del confinament ni que sigui per unes hores, i 

sentir-se novament part de la comunitat. 

És per això que s’ha posat molta il·lusió perquè "EN BICI SENSE EDAT" ha apropat molt de 

voluntariat a Sant Just Solidari i obre una porta a tenir un projecte al nostre poble que ha d’aportar 

felicitat a la nostra gent gran. Actualment ja es compta amb uns 27 voluntaris/es  

S’agraeix tant a l’Ajuntament de Sant Just com a La Caixa, el compromís que han adquirit en la 

compra d’un tricicle cadascun.  

Pressupost 2020: 12.000€ 
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6-7. Aprovació, si escau, dels comptes anuals de l’exercici del 2019 i aprovació del 

pressupost del 2020.  

A la memòria que s’entrega als socis no hi ha el balanç i compte de pèrdues i guanys, però si que 

està a la memòria que hi ha penjada a la pàgina web i que si algú vol consultar-la i té qualsevol 

dubte se li explicarà.  

Aquest any, al fer l’assemblea tant tard, hem pogut incorporar coses que ja han passat, com per 

exemple les donacions per emergència de COVID-19; hem pogut fer l’enviament de 5.500$ a 

Camoapa. 

Pel que fa al projecte En Bici Sense Edat, aquest any tindrem unes subvencions extraordinàries de 

l’Ajuntament (per finançar el cost de manteniment del tricicle que ja tenim) i de La Caixa, per a la 

compra d’un tricicle nou. Hi ha per tant una entrada de 7.000€ de La Caixa, i una sortida de 9.000€ 

que és el seu cost (la resta la finançarem amb part dels fons propis que hem previst al pressupost). 

Aquestes dues partides fan doncs que el total d’ingressos sigui molt superior al previst per l’any 

anterior. 

Els ingressos per a projectes finalistes corresponen al projecte beques, que es destina íntegrament 

per aquest import (2.880€). 

Les despeses d’administració les seguim contenint, però aquest any hem previst més despeses de 

diferències de canvi, degut a la volatilitat del dolar/euro. 

Es procedeix a la votació del resum econòmic pel 2019 on amb cap vot nul i cap vot 

negatiu, s’aprova per majoria absoluta.  

8.- 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. Aquest any per raons personals, la 

Núria Jiménez deixa la Junta Directiva. La Núria ha format part de l’entitat des de l’inici 

de l’agermanament. És una gran coneixedora dels projectes de Nicaragua, sobretot de la 

Casa de La Mujer, per la que hi ha treballat en cos i ànima. Des d’aquesta assemblea 

volem agrair la seva tasca, que ha estat de gran vàlua.  

El president anomena cadascuna de les persones que s’hi presenten. 

M. José de Molina Gorina 

Anna Torrella Reñé 

M. Angels Estany Rubió 

Maria Vilella Martí 

Ignasi Aranda Cárdenas 

Quima Giménez González  
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Xavier Castells Oliveras 

Carles Sánchez Duque 

Lluís Monfort Pelligero 

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  

                                                             

Secretària                                                               President 

M. Àngels  Estany Rubió                                       Lluís Casals Treserra 
 
 
                                                                            

                                                                          Sant Just Desvern, 15 de juliol de 2020 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 


