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ACTA DE L’ASSEMBLEA  GENERAL ORDINÀRIA DE SANT JUST SOLIDARI 

 

Data: 16 de juny de 2021 

Hora: 19:30 hores 

Lloc: Claustre de Les Escoles  

 

Hi assisteixen 24 associades i associats que representen un 11,83 % del total. 

 

Ordre del dia: 

1.- Benvinguda per part del president de SJS i valoració de la situació actual a Nicaragua. 

2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior. 

3.- Informació de les actuacions realitzades l'any 2020.  

4.- Presentació de les propostes pel 2021. 

5.- Aprovació, si s’escau, dels comptes anuals de l’exercici del 2020 i pressupost pel 2021. 

6.- Precs i preguntes.  

 

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

El president de l’entitat, Lluís Casals agraeix la presència de les persones que assisteixen a 

l’assemblea i exposa com de difícil i convulsa està sent la situació actual al món, donades les 

circumstàncies de la pandèmia unides a les moltes actuacions derivades de les injustícies que fa 

que la solidaritat continuï sent necessària tal com ho ha estat sempre. Recorda de manera especial 

al mestre, Arcadi Oliveres, com a persona que tenia la capacitat de mostrar-nos el món amb 

números fàcils. Fa menció del llibre “El Hambre” de Martín Caparrós, un llibre incòmode i a la 

vegada apassionant, que denuncia la urgència d’una vergonya sostinguda, en la que l’autor al 

llarg del llibre es va  preguntant ¿cómo carajo conseguimos vivir sabiendo que pasan estas cosas? 

I com a ´possible resposta comenta, que hem de continuar transitant per les ferides del món 

perquè en algun lloc, en algun moment hem de tenir l’esperança de poder canviar aquesta 

tendència.  

Sant Just Solidari, després de 30 anys de treball continuat hem pogut fer una aportació col·lectiva, 

ja que al llarg d’aquestes tres dècades sempre hem estat fidels al principi que va marcar el nostre 

inici “l’agermanament és amb el poble”. Mai hem servit a cap altra idea, mai ens han utilitzat, 

hem treballat sempre amb la societat civil.  

Fa una breu explicació dels esdeveniments que s’han anat produint a Nicaragua a conseqüència 

de les actuacions de l’administració sandinista, i que han repercutit directament a la nostra entitat  
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i de les que us hem anat informant.  

El 2021 com a conseqüència d’haver recolzat el “Comité Ciudadano para la prevención de la 

COVID-19”, el parlament de Nicaragua va treure la personalitat jurídica a la nostra contrapart. 

El 15 d’octubre del mateix any, el parlament de Nicaragua va aprovar  la “Ley de Agentes 

Extranjeros” que obliga a qualsevol persona o bé organització es doni d’alta  com “agente 

extranjero” per poder accedir a qualsevol fons de l’exterior del país. La llei explicita la prohibició 

de rebre fons per a qualsevol activitat política i prohibeix a les persones autoritzades a realitza-la. 

Això vol dir que no hem pogut ni per ara podem transferir diners a Nicaragua, però malgrat els 

impediments, hem fet nostra la frase que fa 30 anys va pronunciar l’alcaldesa de Camoapa, “El 

Hermanamiento és con el pueblo”, el nostre compromís és per sempre.  

Per tot això, sense renunciar mai a l’agermanament, enguany dedicarem bona part de l’energia i 

recursos de l’entitat a aquest projecte local EN BICI SENSE EDAT dotant-lo de més tricicles i 

mitjans. Mentrestant, continuarem endavant, en contacte amb els germans de Camoapa per veure 

quan podem reprendre els projectes. 

2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior. 

Després de recordar que l’acta està penjada a la web per a la seva lectura, aquesta s’aprova amb 

l’acord de totes les persones que assisteixen a l’assemblea.  

En Lluís Segura fa la proposta de adjuntar a l’acta el nom i cognoms de totes les persones 

assistents a l’assemblea. Es passa a votació. Es desestima la proposta.  

3.- Informació de les actuacions realitzades l'any 2020. ` 

     S’explica que la memòria que es dona als socis i sòcies, conté informació més detallada     

    de les actuacions realitzades. 

    Amb el suport d’un Power Point es va informant de cadascuna d’elles.    

 

Àrea de Comunicació  

Un dels objectius principals de l’Àrea de Comunicació és mantenir el vincle entre els associats i 

SJS, donant a conèixer l’actualitat dels projectes, divulgant la vida de l’entitat i fent denúncia de 

les situacions d’injustícia. Els mitjans utilitzats són la web, les xarxes i el butlletí de l’entitat 

Baula.  
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Àrea de sensibilització 

Les circumstàncies ocasionades per la Covid-19 han dificultat la realització de diferents activitats 

i actes prèviament acordats, malgrat tot encara s’han pogut fer les seguents activitats: 

o Recollida d’ordinadors i impressores per al Centre KIRIKÚ  

o Campanya de recollida de fons per a la Covid-19 adreçada als socis per enviar a Camoapa. 

o Campanya de Nadal 2020 

  

Àrea de projectes 

S’organitzen de la següent manera:  

 Treballem amb les dones: Casa de la Mujer, Dona i Energia,  

 Col·laborem amb els infants i els joves. 

 Potenciem el treball comunitari. 

 Donem suport al desenvolupament 

 Treball per a la comunitat 

 

Treballem amb les dones 

 

NICARAGUA  

Casa de la Mujer 

La casa de la Mujer va treballar en un Pla d'emergència de resposta a la COVID-19, per adaptar-

la a la nova realitat i es van plantejar les següents activitats: 

1.- Mantenir el funcionament de la cooperativa de serveis múltiples, prioritzant  la fleca.  

2.- Planificar mesures de prevenció de la pandèmia COVID-19, tant a Casa de la Mujer, per a les   

treballadores i voluntàries, com per als clients i clientes i els sectors més vulnerables de la 

població.  

A finals del 2020, es va poder participar en uns tallers de formació sobre horts agroecològics 

biointensius de la mà de la organització nicaragüenca APRODER destinats a 50 famílies.  

  

 

Pressupost 2020: 3.394,78€                                        Pressupost 2021: Sense previsió 
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Salut i emancipació de dones emprenedores de  “El Mulero”  

El projecte pretén  formar i facilitar eines tecnològiques a les dones d’aquesta comunitat. 

S’han desenvolupat els eixos següents:  

 1.- Aprenentatge de l’ús de les noves tecnologies amb la formació d’un equip de comunicació. 

2.- Estudi preventiu sobre la situació sanitària i formació sobre salut assistencial i/o preventiva i 

entrega de material específic enfront la Covid-19.  

3.- Facilitar materials tecnològics.  

4.- Formació per a l’empoderament de les dones davant els seus negocis.  

5.- Compromís comunitari pel desenvolupament de la gestió econòmica.  

 Pressupost 2020: 2.916,77€                                              Pressupost 2021: Sense previsió 

  

 

GÀMBIA 

Formació sexual i reproductiva  

Malgrat la excepcionalitat de la Covid-19, el projecte s’ha portat gairebé amb normalitat. Els 15 

joves participants del projecte han assistit amb regularitat a les classes quinzenals. 

Tallers cap de setmana: S’han dut a terme els quatre tallers previstos. 

Sensibilitzacions: Aquest any només s’han realitzat dues sensibilitzacions 

Planificació familiar: S’han incrementat les visites al servei de planificació familiar, i la 

implementació dels diversos mètodes anticonceptius. 

Suport Covid: És va destinar una partida per la compra de bidons d’aigua i material higiènic distribuït 

en els barris més necessitats. Informació sobre mesures higièniques de prevenció  per la COVID. 

Previsions 2021 

Es preveu continuar de la mateixa manera, començant a seleccionar 15 joves més per començar 

aquest 2021, seguint amb la formació, sensibilització a les poblacions i assessorament al 

consultori de Planificació Familiar. 

 

Pressupost realitzat  2020: 3.817,50€                            Previsions 2021: 5.500€ 
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 Kamanjor Kafoo, aprenem juntes 

  

Aquest any 2020 no ha estat molt fructífer per Kamanjor Kafoo, degut a que tant el confinament 

com la dura temporada de pluges ha alentit totes les feines de l’hort, com també la construcció del 

pou inundat degut als allaus fruit de la pluja. 

Previsions 2021 

Es continuarà l’acondiciament de l’hort, amb l’acabament de la tanca i la nova construcció del 

pou. S’implementarà el sistema de rec. Es farà una formació adreçada a les dones per treure el 

màxim rendiment de l’hort. 

 

Pressupost realitzat 2020: 400€                                              Pressupost 2021: 500€ 

  

Col·laborem amb els infants i els joves  

 

Beques alumnat de secundària 

El projecte de beques a l’estudi, és un dels projectes que més afectat ha estat per la situació 

política i els obstacles legislatius imposats a les ONG que treballen sobre el terreny.  

De totes maneres aquest 2020 s’ha pogut becar a 48 joves estudiants de secundària, 27 noies i 21 

nois. 

· 31 eren provinents d’estudiants que van passar al següent grau d’estudis i 17 de nova incorporació. 

· 17 estudiants estan becats/des de primer any, 15 de segon any, 9 de tercer any i 7 de quart any. 

31 persones i entitats col·laboren en el projecte de beques, amb una aportació total de 3.120 euros 

 

Pressupost realitzat 2020: 2.492,34€                           Pressupost 2021: Sense previsió 

  

Casa de la Niñez y la Família quest projecte respon a la necessitat d’una.  

Com a projecte que respon a una oferta educativa no escolar, s’organitzen activitats amb els 

infants i famílies i treball en xarxa. Les mares participen en les xerrades sobre el 

desenvolupament fetal, l’atenció prenatal i la cura i estimulació del nadó. Els infants que acullen 

tenen de 2 a 8 anys.  

Quan apareix el primer cas de Covid-19 a Camoapa, es comencen a prendre mesures de prevenció 

i d’higiene, seguint les recomanacions de l’Alcaldia. Les Educadores amb les mares  comencen a 

confeccionar mascaretes, doncs la majoria de famílies no poden aconseguir-les.  

 

Pressupost 2020:  1.436,31€                                        Pressupost 2021:  Sense previsió 
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Treball comunitari comunicadores 

Xarxa de comunicadors i comunicadores 

El projecte Red de Comunicadores ha quedat afectat per la pandèmia de la COVID-19. No 

només ha suposat canvis en l’organització d’algunes de les activitats sinó que també s’ha 

focalitzat part del projecte en contribuir en l’adopció de mesures preventives de contagis. Les 

activitats realitzades s’han adaptat a la situació. S’ha pogut fer cobertura periodística sobre 

diferents temàtiques i xerrada sobre “El manejo de la COVID-19 en la família”  

 Pressupost 2020: 2.014,89€                                            Pressupost 2021: Sense previsió 

                                                                   

 

Suport al desenvolupament  

“Alianzas” pel desenvolupament socioeconòmic  

Aquest any cal destacar l’esforç de tots els actors per seguir executant el projecte tot i el greu 

conflicte polític que viu Nicaragua des del 18 d’abril de 2018, la situació de pandèmia provocada 

per la COVID-19 i del pas dels huracans ETA i IOTA. Un any amb grans dificultats, un context 

advers en general i en particular per al sector agropecuari, però que no ha estat impediment per 

seguir treballant, implementar noves estratègies adaptades a l’actual situació i obtenir gran part 

dels resultats esperats.  

Els diferents actors que han fet l’esforç de seguir executant d’alguna manera el projecte són: 

 Casa de la Mujer: Formació per aplicar un nou sistema comptable; capacitació en tallers 

agroecològics i formació per a dones.  

 Universitat Agrària: Documental “Heroína de la Alimentación”, el paper de la dona al 

camp i la seguretat alimentària. Lliurament de llavors a 42 productors com a 

conseqüència dels huracans ETA i IOTA. Estudis d’investigació per estudiants. 

 Associació de ramaders de Camoapa (ASOGACAM): Enfortiment i capacitacions dels 

coneixements en temes agropecuaris de 52 productors/es. 

 Ràdio Camoapa: Continuïtat del programa radial “El ordeño de la tierra”. Sensibilització 

ambiental amb equitat de gènere. Capacitacions a 15 persones sobre comunicació. 

 Cooperativa La Unión (COSEMUC): Formacions diverses de caràcter agropecuari. 

Compra d’equips per la comercialització dels productes que arriben a la botiga. 

Condicionament del terreny de La Calamidad per acopi del cacau. 
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 Alcaldia Municipal de Camoapa: Suport a la consulta ciutadana. Capacitació a dones 

emprenedores sobre temes sexuals i d’autoestima. 

 ASODHERMU: Elaboració d’un pla per treballar la producció agrària al solar de la seva 

seu.  

  

     Pressupost 2020: 34.854,31€                     Pressupost 2021: Sense previsió 

 

Treball per a la comunitat 

En Bici Sense Edat 

Ha estat l’any de la pandèmia i, per tant, condicionat absolutament per la mateixa, però tot i així, 

s’han pogut realitzar diferents activitats: formació de voluntariat, passejades a residències a inici 

d’any i un cop acabat el confinament es reprèn l’activitat a persones particulars.  

Es realitzen tasques de  comunicació al poble, Ràdio Desvern, el Butlletí de l’Ajuntament, butlletí 

Baula, cartells publicitaris per cercar voluntariat i persones usuàries.  

El mes de setembre SJS signa un conveni amb l’INS Sant Just pel projecte de “Servei Comunitari”.  

Cessió per part de l’Ajuntament d’un nou espai (Casa Costa)  per guardar els tricicles. 

La Fundació La Caixa ha cofinançat la compra d’un tricicles amb un 80% del seu cost. 

Durant el mes de desembre es fan passejades quasi a diari, utilitzant el nou tricicle i el cedit. 

Previsions 2021: 

Quan la pandèmia ho permeti, donar servei a les residències: Vitàlia, Ntra Sra de Lourdes, Cral, 

Cuida’m, Soci Sanitari St. Joan de Déu i Centre Pilot Asproseat. 

Començar la col·laboració amb el CAP de Sant Just. i amb  St Joan de Déu Serveis Sociosanitaris. 

Ampliar el número de voluntariat i continuar amb la seva formació.  

 

 Pressupost 2020: 12.604,86€                        Pressupost 2021: 33.682,20€ 

 

4.- Aprovació, si escau, dels comptes anuals de l’exercici del 2020.  

La Tresorera explica que a la memòria que s’entrega als socis no hi consta el balanç i compte de 

pèrdues i guanys, els trobaran a la memòria que hi ha penjada a la pàgina web, si algú vol 

consultar-la i té qualsevol dubte, l’Anna Torrella (tresorera) està a la seva disposició per fer-los-hi 

els aclariments oportuns. 
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Explica per tant el pressupost: 

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

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

Camoapa. 

Explica també el projecte de En Bici Sense Edat, aquest any es tindran unes subvencions 

extraordinàries de l’Ajuntament (per a 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. 

 

5.- Aprovació, si s’escau, dels comptes anuals de l’exercici del 2020 i pressupost pel 2021. 

Es procedeix a la votació dels comptes anuals de l’exercici del 2020 que s’aproven per 

majoria absoluta amb 24 vots a favor. 

Seguidament es procedeix a votació el pressupost presentat pel 2021 que s’aprova per 

majoria absoluta amb 24 vots a favor.  

 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, 16 de juny de 2021 


