AGERMANAMENT
San Miguelito (Nicaragua) – Sant Boi de Llobregat
(Catalunya)

Per un Desenvolupament local, solidari i sostenible
PLA DE TREBALL 2008 - 2011
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1. ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ
La presentació d’aquesta proposta de treball no és fruit de la improvisació sinó que és part d’un
procés molt enriquidor que ara fa més de quinze anys que es va iniciar, com part de les
estratègies de solidaritat internacional municipal que tenen com a objectiu la cooperació entre els
pobles dels països enriquits i els pobles dels països empobrits i el desenvolupament local.
D’aquest procés cal destacar :
• L’any 1991 l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va començar els seu primers projectes
de Cooperació al Desenvolupament.
• San Miguelito (Departament de Rio San Juan, Nicaragua) i Sant Boi de Llobregat (Baix
Llobregat, Catalunya) formalitzen el seu agermanament l’any 1994, encara que ja mantenien
relacions informals des de l’any 1989.
• L’any 2001 es realitza l’Estudi Diagnòstic Participatiu de San Miguelito 1 en el qual es
proposen pel futur les següents línies d’actuació:
Millorar:
o La cobertura i qualitat dels serveis bàsics.
o Les condicions i qualitat de vida de la població.
Promoure
o La conservació i protecció del medi ambient.
o El desenvolupament de la producció agrícola, ramadera i pesquera.
o L’organització comunitària, l’enfortiment i la coordinació institucional i la
participació ciutadana.
o El desenvolupament dels grups socials més vulnerables: les dones, la joventut i la
infància.
o La participació i la consolidació de l’agermanament.
• El consistori municipal de Sant Boi de Llobregat aprova per unanimitat, el desembre del
2006, el Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat2 que dedica el seu eix
d’actuació 1 a la “millora de la qualitat de la cooperació directa i delegada” i en concret
una de les seves línies d’actuació (11A1) implica:
1

Aquest document es pot consultar a l’àmbit de Cooperació, solidaritat i pau de l’Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat. criba@santboi.cat, mperez@santboi.cat.
2
Ibid.
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“Potenciar la col·laboració amb San Miguelito (Nicaragua): Disseny del Pla d’acció
quadriennal a implementar a San Miguelito, de desenvolupament local i municipal amb
components de governabilitat i suport al teixit associatiu, educació, salut, comunicació i
millora de la productivitat (turisme sostenible, comerç just, cooperativisme) i infrastructures
bàsiques, dona i medi ambient – aigua i gestió dels residus sòlids-, tenint present l’Estudi
Diagnòstic Participatiu de San Miguelito, i recerca de finançament addicional per dur-lo a
terme”.
• L’alcaldia de San Miguelito, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat i la Diputació de Barcelona, inicia el Projecte d’enfortiment institucional en el
marc del qual s’elabora el “Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (2007-2015)” 3 que
s’estructura en els següents sectors d’intervenció:
o
o
o
o
o

Producció.
Ecoturismo i Medi ambient.
Dona, Joventut, Infància i Gent Gran.
Educació, Cultura y Esports.
Infraestructura Social, Salut i Enfortiment Institucional.

Com a resultat d’aquest procés l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, d’acord amb l’alcaldia de
San Miguelito, decideix endegar una estratègia per millorar la qualitat de la cooperació directa i
delegada amb el municipi de San Miguelito que finalitzi amb l’elaboració d’un un Pla d'acció
participatiu i quadriennal a implementar a San Miguelito de desenvolupament local i municipal,
que s’inicia al maig del 2007 i del que ara presentem el Pla de treball 2008 – 2011.

3

Ibid.
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2. BASES DE TREBALL
Per preparar l’anàlisi es van seguir dues línies de treball. D’una banda es van analitzar els
diagnòstics participatius realitzats per l’alcaldia de San Miguelito que recollien les necessitats de
les diferents comunitats de l’àrea rural i dels barris del casc urbà 4 . De l’altra, es va crear un grup
de treball a Sant Boi amb les entitats que porten anys col·laborant amb San Miguelito i que són
membres del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat i es va elaborar un llistat dels àmbits
de treball que es consideraven més importants.
A) Diagnòstic participatiu de San Miguelito 5 .
El municipi de San Miguelito està estructurat en 46 subàrees (41 rurals, 4 semiurbanes i el
casc urbà). Cadascuna d’aquestes àrees, utilitzant una metodologia comuna i el suport de
tècnics/ques de l’àrea de participació ciutadana de l'Alcaldia de San Miguelito, va elaborar un
llistat de les deu necessitats més sentides per cada unitat territorial i les va classificar en cinc
grans grups, que es mencionen a la pàgina anterior, per tal d’elaborar el Plan Estratégico de
Desarrollo Municipal 2007-2015. Les necessitats més comunes i compartides eren:
•
•
•
•
•
•
•
•

Construcció de camins i carreteres.
Educació –formació
Accés a l’aigua.
Millora de les cases.
Latrines.
Casa comunal.
Equipaments
Desenvolupament econòmic

Hi havia altres demandes però no tan freqüents: electricitat, formació agropecuària, crèdits,
banc de llavors, equipament de salut, reforestació, construcció d’esglésies, etc.
B) Pla Estratègic de Cooperació amb San Miguelito: Proposta inicial (1)
El grup de treball de Sant Boi es va proposar que l’acció de col·laboració i cooperació amb
San Migueltito se centrés en les següents àrees:
•

4
5

Serveis bàsics i qualitat de vida:
o Educació i Formació
Ibid.
Ibid.
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o Salut
o Residus
o Aigua
•

Desenvolupament econòmic i infrastructures
o Desenvolupament econòmic
o Camins
o Habitatge
o Turisme sostenible
o Equipament socials
o Pla territorial

•

Governabilitat local i teixit associatiu
o Municipalisme
o Teixit associatiu.

A partir d’aquestes propostes inicials s’ha realitzat una anàlisi de la situació encaminada a
elaborar una proposta de treball compartida i coordinada que és va basar en tres accions:

1.- Anàlisi participatiu, sobre el terreny, per part d’una delegació de l’Ajuntament de Sant
Boi.
Un equip de treball de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (Cristina Riba, Clara Sopeña,
tècniques de l’Ajuntament de Sant Boi, i Alfons Sancho com a assessor) va preparar una missió 6
a Nicaragua per poder analitzar in situ, conjuntament amb l’alcaldia de San Miguelito, les
necessitats i propostes de col·laboració amb la finalitat d’identificar aquelles en què
l’Ajuntament podria intervenir en els propers tres-quatre anys tenint en compte els aspectes
següents:
• Impulsar el desenvolupament local integral davant les polítiques de cooperació
assistencialista .
• Fomentar el rol de lideratge de l’alcaldia en els processos de desenvolupament local.
• Donar suport al teixit associatiu local com un element bàsic de la promoció dels drets
humans i de l’empoderament social.

6

Veure Informe i Informe sectorial de la visita a San Miguelito per a l’elaboració de la proposta de Pla de
treball 2008-2011.

*Tornar Índex General

• Integrar les accions de creació i millora dels serveis bàsics amb les de
desenvolupament del sector productiu i les de suport i enfortiment institucional local i del
teixit associatiu.
• Afavorir la coordinació entre els diferents actors de la cooperació tot buscant
sinèrgies i complementarietats.
• Introduir les estratègies exitoses en el Pla de Treball i aprofitar l’experiència
adquirida.
• Poder treballar a nivell de mancomunitat de municipis en algunes temàtiques.
• Actuar tant en l’àmbit de San Miguelito com de San Boi de Llobregat.
El punt de partida d’aquesta missió va ser la tasca de diagnosi realitzada per l’alcaldia de San
Miguelito i les propostes elaborades des del grup de treball de Sant Boi. A més a més, el fet de
disposar d’una important documentació, tant de marc teòric com d’experiències pràctiques va
servir de base per realitzar l’anàlisi de la situació a Nicaragua i dur a terme un intercanvi
d’opinions i posicionaments amb els i les responsables de l’alcaldia que ha facilitat l’elaboració
la proposta d’actuació que presentem més endavant.
Per fer aquest anàlisi es van realitzar entrevistes 7 amb:
• Polítics/ques i tècnics/ques de l’alcaldia de San Miguelito.
• Representats de les entitats cíviques i socials locals.
• Líders i representants de totes les unitats territorials i barris del municipi.
• Autoritats regionals i nacionals relacionades amb el món municipal i amb sectors
estratègics del desenvolupament local.
• ONGs nicaragüenques i internacionals vinculades amb la zona o amb experiència
municipal.
• Representants de la cooperació espanyola i catalana (AECI, ACCD, FCCD).

Si era possible, aquestes entrevistes es realitzaven al territori o a la seu de les entitats per tal
d’aproximar-nos el màxim a la realitat. En tot moment, el suport de l’alcaldia de San Miguelito i
la col·laboració de l’AECI i el Fons Català a Managua varen ser molt valuosos i varen resultar
imprescindibles per la realització d’aquest anàlisi com una de les bases de la posterior elaboració
d’una pla de treball. La informació recollida va ser considerable 8 per la qual cosa es va decidir
reflectir únicament aquella que es va considerar com més significativa i d’utilitat per a la
7

Veure Informe i Informe sectorial de la visita a San Miguelito per a l’elaboració de la proposta de Pla de
treball 2008-2011.

8

Ibid.

*Tornar Índex General

posterior priorització de les actuacions en les quals hauria de centrar-se l’agermanament per
afavorir el desenvolupament local, sostenible i solidari de San Miguelito, tot tenint en compte els
diferents actors i recursos existents.

2.- Proposta de Pla d’ordenament territorial pel municipi de San Miguelito (Río San Juan –
Nicaragua). POT-SM 9 .
Durant més d’un any el Departament de Geografia Física Anàlisi Geogràfic Regional de la
Universitat de Barcelona (Catalunya, España) i l’alcaldia de San Miguelito, amb el suport de la
ONGD DESOS, Opció Solidària i el finançament econòmic de la Diputació de Barcelona han
estat elaborant una proposta d’ordenament territorial, completa i extensa, que hauria de servir
com una de les guies principals per el desenvolupament econòmic de San Miguelito.
El document, que parteix d’una anàlisi complerta de la documentació existent i la legislació
vigent per posteriorment realitzar un examen del territori i entrevistes amb tots els actors
implicats, fa una proposta de línies d’actuació (molt exhaustiva) que agrupa en sis àrees d’acció:
9 Área de Mobilitat, Comunicacions i Transports.
9 Área de Població, Poblament i Zones urbanes.
9 Área de Diversificació Econòmica i Desenvolupament Sostenible.
9 Área d’Accesibilitat i Prestació de Serveis.
9 Área de Medi Ambient i Recursos Naturals.
9 Área de Governabilitat i Participació Ciutadana.

Es tracta d'un document sense horitzó temporal que assenta les bases per a ordenar i prioritzar les
actuacions públiques i privades sobre el territori municipal (a partir de la proposta d' un model
d'organització territorial), fomentar el desenvolupament econòmic i la millora de la qualitat de
vida dels seus habitants”. Les propostes realitzades en aquest document cal anar-les concretant
en accions concretes i factibles, que és el que pretén aquest pla de treball.

9

Aquest document es pot consultar a l’àmbit de Cooperació, solidaritat i pau de l’Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat. criba@santboi.cat, mperez@santboi.cat.
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3. L’avaluació intermèdia d’accions en el marc de l’agermanament entre San Miguelito
(Nicaragua) i Sant Boi de Llobregat (Catalunya).
Durant el mes d’octubre del 2007, la consultoria AVALUA, va realitzar (per encàrrec de
l’Ajuntament de Sant Boi) una avaluació externa del procés d’agermanament entre San
Miguelito i San Boi de Llobregat analitzant el conjunt de contribucions i resultats obtinguts
desprès de més de 10 anys d’intercanvi i cooperació. A més a més de l’anàlisi del procés
d’aquest agermanament en el seu conjunt va realitzar un anàlisi en profunditat de dos programes
concrets: Microcrèdits per a dones i Formació i educació. El conjunt de l’informe i les
recomanacions que emanen d’aquesta avaluació han estat de molta utilitat per a l’elaboració del
Pla de Treball.

C)

Drets humans i perspectiva de gènere.

Per a l’elaboració d’aquest Pla de treball, en cadascun dels seus eixos i actuacions, s’ha tingut en
tot moment en compte l’òptica de la perspectiva de gènere i dels drets humans i esperem que
aquest plantejament quedi suficienment reflectit en el document que es presenta.
Per a la priorització dels eixos i actuacions a desenvolupar s’han tingut en compte les demandes
de les comunitats de San Miguelito lligades a l’experiència i àrees de coneixement de les entitats
i institucions col·laboradores i del propi Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
A banda s’ha inclòs una temàtica molt demandada per les comunitats de San Miguelito on
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat no hi té experiència, almenys en el context en què es
planteja a San Miguelito: l’accés a l’aigua 10 . Considerem aquest com un tema clau per al

10

Extracte introducció Informe sobre el desenvolupament humà 2006: “AI llarg de la història, l'aigua ha plantejat a
la humanitat alguns dels seies reptes més grans. L'aigua és una font de vida i un recurs natural que sustenta el
nostre medi ambient i sosté els nostres mitjans de vida. Però també és una font de riscos i vulnerabilitat. A principis
del segle XXI, les perspectives per al desenvolupament humà es veuen amenaçades per una crisi mundial de l'aigua
cada cop més profunda. Aquest informe desemmascara el mite que la crisi és conseqüència de l'escassetat i afirma
que la pobresa, el poder i la desigualtat són les principals causes del problema. En un món amb una riquesa que no
s'havia vist mai fins ara, gairebé dos milions d'infants moren cada any per manca d'aigua neta i un sanejament
adequat. Milions de dones i noies joves es veuen forçades a destinar hores i hores a anar a buscar aigua, fet que
limita les seves oportunitats i les seves decisions. A més, les malalties infeccioses que es transmeten a través de
l'aigua són un fre per al creixement econòmic i la reducció de la pobresa a alguns dels països més pobres del món.
Fora de l'entorn familiar, la competència per l'aigua com a recurs productiu s'intensifica. Entre els símptomes
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desenvolupament, un dret humà bàsic i necessari per a la consecució de molts altres drets (vida,
salut, educació, oci...) i que porta implícita i explícita una perspectiva de gènere.
El fet que diferents institucions estatals i internacionals han donat una importància crucial a
aquesta temàtica en els darrers temps ens porta a acceptar aquest repte de treballar la
problemàtica de l’accés a l’aigua de qualitat amb l’expectativa de poder aconseguir un
finançament extern important amb l’objectiu de poder engegar un projecte de cooperació i una
campanya de sensibilització amb impacte en el municipi de San Miguelito en el propers quatre
anys.

d'aquesta competència hi ha l'enfonsament dels sistemes ecològics que depenen de l'aigua, el descens dels cabals
dels rius i l'esgotament a gran escala de les aigües subterrànies.”
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3. PLA DE TREBALL I ESTRATÈGIES DE COOPERACIÓ
San Miguelito – Sant Boi de Llobregat. Període 2008 – 2011.
Aquest Pla és una eina de treball pel desenvolupament local de San Miguelito i una expressió de
l’Agermanament entre aquest municipi i Sant Boi de Llobregat on participen institucions
públiques i entitats privades de tots dos municipis. Partint de les accions realitzades fins el
moment, es pretén integrar i coordinar els esforços de tots els actors, tant els locals com els
internacionals i al mateix temps que es reforça el lideratge de la municipalitat en els plans de
desenvolupament local s’enforteix el teixit associatiu local.
Aquest Pla neix amb la voluntat de fer un salt qualitatiu en les accions de cooperació i solidaritat
internacional entre San Miguelito (Nicaragua) i Sant Boi de Llobregat (Catalunya) donant més
coherència i continuïtat a les intervencions i cercant la complementarietat amb altres iniciatives
locals i internacionals. L’objectiu és afavorir la integritat i la transversalitat de les accions
municipals i que aquestes desenvolupin espais de coordinació i diàleg entre els diversos actors
existents. Tot això tenint en compte que l’especificitat de la cooperació local i municipal és el
desenvolupament local. Aquest desenvolupament té com a base l’enfortiment del teixit associatiu
i el govern municipal per tal d’aconseguir un creixement sostenible i equitatiu. No és possible
respondre a totes les problemàtiques i necessitats i per tant es prioritzarà donar suport a la millora
de certs sectors o àrees claus de desenvolupament mitjançant l’aportació de recursos humans,
tècnics i financers, tant locals com internacionals. Els recursos propis de l’Alcaldia de San
Miguelito i les aportacions de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat han de servir, també, per la
obtenció de recursos addicionals, tant públics com privats.
No podem oblidar que en la majoria de casos existeixen experiències prèvies i institucions,
públiques i privades, especialitzades en cada sector. Cal tenir en compte que en aquest procés, a
banda de voler respondre a les necessitats de la població també es volen consolidar els vincles
entre persones i territoris, indispensables per continuar col·laborant, des de l’àmbit municipal, en
la construcció d’un món més just i solidari.

Les àrees o eixos d’intervenció, tenint en compte l’estructuració del treball dels diferents actors
s’han agrupat de la següent forma:
A) Millora dels serveis bàsics: prestacions i infraestructures.
B) Desenvolupament del sector productiu i Diversificació econòmica.
C) Enfortiment institucional, Participació ciutadana i suport al teixit associatiu local.
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D) Estructuració del Territori.
E) Biodiversitat i protecció mediambiental.
F) Sensibilització i educació pel desenvolupament.

Per al desenvolupament d’aquests eixos d’intervenció s’ha seguit una proposta metodològica que
ha integrat les pautes que s’han utilitzat en l’elaboració del Programa municipal transversal de
cooperació i solidaritat de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat amb certs elements que
proposa el Marc Lògic que, normalment, les agències de cooperació utilitzen per a la formulació
de projectes de cooperació per al desenvolupament. El que és important és que constin, de forma
clara i esquemàtica, tant els objectius i els aspectes claus de l’àrea d’intervenció com els resultats
esperats, els actors implicats, el cronograma i les fonts de finançament.
Cal tenir en compte que les necessitats són tantes que es fa difícil prioritzar. Malgrat aquesta
dificultat s’ha de fer un esforç per realitzar aquest exercici de planificació tenint també molt en
compte les competències i especialització de cadascun dels actors públics o privats implicats i el
suport extern que el preveu aconseguir. Tots i totes plegats hem d’aconseguir que aquest pla de
treball no quedi en un recull de desitjos i una declaració d’intencions, sinó que sigui una eina de
treball útil i efectiva. Per això proposem tres nivells d’accions:
a) Actuacions prioritàries: aquelles on és posarà més l’accent i seran seguides per
tots els actors.
b) Actuacions importants però no prioritàries: Les que, sense deixar de ser
importants, seran desenvolupades, solament per alguna de les institucions o entitats.
c) Actuacions que cal tenir present: accions que són fonamentals i no hem d' oblidar
però que en les quals en aquests moments no es pot incidir gaire, on a curt termini no
podem concentrar els esforços.
Cal adonar-se que hi ha un canvi estratègic clau tant a nivell de continguts com d’estratègies.
L’accent principal, ara, recau en el suport al govern local perquè millori les seves capacitats i
l’enfortiment del teixit associatiu, i per això és bàsic l’estructuració del territori i la consolidació
d’una identitat comuna. Això comporta un creixement econòmic, equitatiu i diversificat i la
millora en l’accessibilitat a uns serveis bàsics de qualitat. Per això calen recursos financers però
també una assistència tècnica important que aporti recursos humans i “know how”. En el
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desenvolupament d’aquesta estratègia és important que les diverses entitats i institucions
implicades treballin de forma coordinada i complementària i, per tant, els municipis han
d’exercir un paper planificador i de lideratge. En aquest àmbit, l’aportació de les alcaldies serà
moltes vegades, més estratègica que financera i seran altres administracions i institucions les
responsables d’aportar els diners necessaris. En aquest procés és indispensable la creació de
xarxes de solidaritat i l'increment de la consciència sobre les causes de la desigualtat social que
han de travessar i impregnar totes aquestes iniciatives de solidaritat i desenvolupament.
El canvi estratègic ha de contribuir a la consolidació d’una nova cultura que afavoreixi un treball
planificat i a llarg termini. Treball que implica la coordinació dels diferents agents i entitats i
planteja el desenvolupament d’accions en xarxa, al mateix temps que procura l’establiment de
lligams de solidaritat entre persones i territoris. Tot això impregnat pels principis de cooperació
al desenvolupament que emanen de la Declaració de París (2005) i l'aplicació en totes les
accions, de forma transversal, de la Declaració Universal dels Drets Humans.
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Eix d‘Actuació 1
Millora dels Serveis Bàsics: Prestacions i infraestructures.
A) Actuacions prioritàries
1.1.

Accés a l’aigua

Aspectes clau
Estratègies diferenciades en l’àmbit rural i urbà.
Implicació de les institucions especialitzades públiques i privades.
Participació de la comunitat en l’elaboració i el seguiment de les polítiques.

Objectiu general
Incrementar l’accés de la població a l’aigua de qualitat i millorar els sistemes de captació i
distribució.

Resultats esperats
Millora de l’accés, permanent , a l’aigua.
Garantia d’una aigua, pel consum, de qualitat
Potenciar una cultura del l’aigua.

Actuacions
1.1.1 Realització d’un estudi global, a la zona rural, sobre la situació dels punts de captació
d’aigua (on n’hi hagi) i els mètodes més adequats per crear nous punts d’abastament en
aquelles comunitats on no n’hi hagi. Es donarà especial importància a les capçaleres de
microcomarques proposades pel Proposta de Pla d’ordenament territorial de San Miguelito
(POT- SM).
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9

Responsable: Professor del Departament de Geografia Física, UAB.
9 Altres agents implicats: alcaldia San Miguelito, ASODELCO (Asociación para el
formento del desarrollo local ecosostenible), ENACAL (Empresa Nicaragüense de Aguas
y Alcantarillados)
9 Finançament: Ajuntament Sant Boi.
9 Cronograma: Segon semestre 2008/primer semestre 2009.

1.1.2 Elaboració d’un Pla d’actuació municipal per a la millora i creació de nous punts
d’abastament.
9 Responsable: alcaldia San Miguelito, Professor UAB.
9 Altres agents implicats: Ajuntament Sant Boi, ASODELCO, ENACAL i ACRA
(Asociación de cooperación rural en África y América Latina).
9 Finançament: Ajuntament Sant Boi.
9 Cronograma: Primer semestre 2009.

1.1.3 Recolzament tècnic a l’alcaldia de San Miguelito per a l’elaboració de projectes
d’abastament d’aigua per a l’obtenció de recursos davant de les institucions públiques de
Nicaragua.
9 Responsable: alcaldia San Miguelito. Tècnic/a local expert en projectes.
9 Altres agents implicats: Ajuntament Sant Boi, Fons Català Cooperació al
Desenvolupament, ENACAL.
9 Finançament: Ajuntament Sant Boi.
9 Cronograma: Primer semestre 2009.

1.1.4 Anàlisi de les necessitats i alternatives de millora de l’abastament de l’aigua al casc
urbà de San Miguelito d’acord als estudis previs realitzats.
9 Responsable: Ingenieros sin Fronteras, ACRA.
9 Altres agents implicats: alcaldia San Miguelito, FUMSAMI (Fundación de Mujeres
de San Miguelito), Ajuntament Sant Boi, ENACAL, ASODELCO i ACRA.
9 Finançament: Ajuntament Sant Boi.
9 Possible finançament: Aigües de Barcelona (AGBAR).
9 Cronograma: segon semestre 2009.
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1.1.5 Elaboració i presentació a una agència pública per al seu finançament d’un projecte
de cooperació que contempli les necessitats d’abastament d’aigua més importants detectades
i que incorpori els resultats de les experiències prèvies.
9 Responsable: Equip tècnic de cooperació Ajuntament Sant Boi.
9 Altres agents implicats: alcaldia San Miguelito, ACRA, ENACAL, ASODELCO.
9 Finançament: Ajuntament Sant Boi.
9 Possible finançament projecte: AECI (Agencia Española de Cooperación
Internacional, UE (Unió Europea), AGBAR.
9 Cronograma: Any 2010.

1.1.6 Disseny i impuls d’una campanya de sensibilització sobre la importància, maneig i
control de l’aigua en tots els àmbits de la vida quotidiana
9 Responsable: Organización Jóvenes Ambientalistas (OJA), Equip tècnic de
cooperació Ajuntament Sant Boi.
9 Altres agents implicats: Alcaldia San Miguelito, Fundación del Rio, ACRA,
FUMSAMI, ENACAL, ASODELCO.
9 Finançament: Ajuntament Sant Boi.
9 Possible finançament del projecte: ACCD, AECI, AMB (Àrea Metropolitana de
Barcelona).
9 Cronograma: Primer semestre 2011.

.

1.2 Formació del professorat d’Ensenyament bàsic i recolzament a la millora
de les infrastructures rurals.
Aspectes clau
Treball en el sistema públic i l’educació bàsica.
Acords clars amb el MINED (Ministerio de Educación de Nicaragua).
Lideratge d’Ensenyament Solidari.
Participació de la comunitat educativa.
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Objectiu general
Increment del nivell educatiu dels i les estudiants de San Miguelito.

Resultats esperats
Increment de les capacitats i formació del professorat
Millora de les instal·lacions educatives, sobretot rurals.
Alternatives de formació pels i les alumnes que no continuen l’educació secundària.
Accés recursos didàctics i pedagògics.

Actuacions
1.2.1 Realització, anual, de cursos de formació continuada per al professorat de primària,
durant l’estiu.
1.2.2 Millora del funcionament de Centre de Recursos pedagògics i realització d’un estudi
per afavorir la seva autonomia financera i sostenibilitat.
1.2.3 Construcció i posada en marxa d'un Centre de formació professional no reglada que
doni sortida a aquells i aquelles alumnes que no continuïn els seus estudis i resposta a
necessitats de certs professionals a San Miguelito (fusters, electricistes, serifgrafistes,
fotògrafs ...).
1.2.4 Supervisió semestral i formació en servei de les millores introduïdes en el sistema
educatiu mitjançant el desplaçament, en estades curtes, de professor(e)s durant el període
lectiu.
1.2.5 Construcció, o millora, anual d’una escola rural, d’acord amb la planificació de
l’Alcaldia de San Miguelito i el Ministerio de Educación.
1.2.6 Elaboració d'un Pla de Formació “on line” per via telemàtica.
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9 Responsable: Ensenyament Solidari, Enseñanza Solidaria
9 Altres agents implicats: alcaldia San Miguelito, Ajuntament de Sant Boi, Ministerio
de Educación de Nicaragua.
9 Finançament: Fonts pròpies/privades, Ajuntament Sant Boi.
9 Altres fonts de finançament possibles: ACCD (Agència Catalana de Cooperació per
al Desenvolupament), Departament d’Educació.
9 Cronograma: 2008 –2011

1. Millora dels Serveis Bàsics: Prestacions i Infraestructures.
Actuacions
1 Accés a l’aigua
1.1.1 Estudi punts de captació
1.1.2 Pla municipal
1.1.3 Obtenció recursos locals
1.1.4 Anàlisis casc urbà.
1.1.5 Projecte global
de cooperació
1.1.6 Cultura de l’aigua
2. Millora educació
1.2.1 Formació continuada
1.2.2 Centre de Recursos
1.2.3 Formació professional
1.2.4 Supervisió
1.2.5 Equipaments rurals
1.2.6. Formació “on line”
Quadre 1 12

Responsable

Finançament

Cost (€) 11

Possibles
Finançaments

Geològiques. UAB
ASM
ASM. Expert
IsF, ACRA.
ASB

ASB
ASB
ASB
ASB
ASB (elaboració
proposta).
ASB (elaboració
proposta).

9.200
9.200
3.000
4.00
1.006.000

2008-2009
2009
2009
AGBAR
2009
AECI,
UE, 2010
AGBAR
ACCD,
2011
AGBAR

ASB, FP
FP, ASB
ASB

40.000
16.000
60.000
12.000
12.000
6.000

OJA, ASB

ESSB, ESSM.
ESSB, ESSM.
ESSB, ESSM.
ESSB, ESSM.
ESSB, ESSM.
ESSB, ESSM.

FP

11

102.000

DE
ACCD
DE
ACCD
DE

Cronogr.

2008-2011
2008-2011
2008-2011
2010-2011
2008-2011
2011

El cost és estimat i està en funció de la informació de la que es disposa en el moment d'elaborar aquest document.
ASB: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat; ASM: Alcaldia de San Miguelito; FP:Fons Propis; DE:Departament Educació Generalitat de Catalunya;
ESSB: Ensenyament Solidari Sant Boi; ES: Enseñanza Solidaria San Miguelito; ACRA:Asociación de cooperación rural en África y América Latina; OJA:
Organización de Jóvenes Ambientalistas; AGBAR: Aigües de Barcelona; AECI: Agencia Española de Cooperación Internacional; ACCD: Agència Catalana de
Cooperació per al Desenvolupament; IsF: Ingeniería sin Fronteras.
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B) Actuacions importans però no prioritàries.
1. Latrines
És una de les demandes més freqüents realitzades per la població. Hi ha un organisme
estatal, l’INIFOM, que es dedica, amb col·laboració de l’Alcaldia, a la construcció
escalonada i continua de latrines de molt bona qualitat. DESOS també ha incorporat la
construcció de latrines en els seus projectes.
Caldria tendir a fomentar l’autoconstrucció de larines amb l' aportació, extrerna, de
material
2. Residus
L’alcaldia té assignada una persona com a responsable dels serveis municipals que, entre
d’altres coses, s’ocupa dels servei de recollida de residus. Aquest servei dóna cobertura al
casc urbà (un camió que passa dos cops a la setmana) i els quatre agrupaments
semiurbans (El Tule, Las Palomas, Never Oporta i El Jícaro). Hi ha un abocador en
condicions molt deficitàries a les afores del casc urbà i se n’està construint un altre per
substituir-lo. La Fundación del Río i la Organización de Jóvenes Ambientalistas (OJA),
amb el suport de l’Associació d’Amistat San Miguelito-Sant Boi han desenvolupat
alguns projectes de educació medi ambiental i recollida selectiva de residus.
Caldria continuar donant suport a aquestes iniciatives però cal un replantejament de les
estratègies basat en l'experiència acumulada.

3. Habitatge:
Hi ha més de tres mil cases en tot el municipi de San Miguelito, la majoria de les quals
necessiten millores importants. Es calcula que entre el 5 i el 10% de les famílies no tenen
un habitatge que es pugui considerar com a tal.
No només és una necessitat molt sentida per la població sinó també pel govern, que
intenta donar-hi resposta mitjançant diverses institucions (INIFOM, INVUR). Davant
aquesta necessitat, l’alcaldia ha optat per una política assistencial i pal·liativa centrada en
el repartiment de plaques de “calamina” per a la millora de les cases dels sectors de
població més empobrits. D’altra banda, l’any 2003 DESOS va iniciar un projecte de
construcció d’habitatges. De moment, s’han construït 12 cases a la comunitat de Las
Palomas i és un dels punts importants de la seva actuació a la zona.
Caldria pensar en alternatives de i per al futur com podria ser l’impuls de cooperatives
d’habitatge.
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C) Actuacions que cal tenir present.
1. Salut
El municipi compta amb un centre de salut, amb possibilitats d’hospitalitzar a quatre
persones (però sense oferir serveis “hotelers”). El centre, que compta amb diversos
serveis diagnòstics i de salut pública, està atès per tres metges generals i quasi quaranta
persones entre personal sanitari i administratiu. El casc urbà de San Miguelito també
disposa d’una casa materna (on arriben les embarassades de la zona rural dies abans de
donar llum). Quan hi ha algun problema que no es pot resoldre a San Miguelito es
deriven als i les pacients a l’Hospital de San Carlos.
A l’àrea rural, hi ha tres centres de salut, amb els seus metges corresponents i algunes
comunitats (o comarques) compten amb cases base (llocs on el personal sanitari pot
atendre o realitzar les tasques de salut pública).
El Ministerio de Salud ha desenvolupat un model d’atenció integral de salut (MAIS) i ha
establert un pla quinquennal d’actuacions molt ben definides però li manquen recursos i
capacitat operativa.
El nou director de salut del municipi ha estat recentment anomenat i encara està prenent
el pols a la situació. A la zona hi treballa Médicos del Mundo donant suport a programes
de salut reproductiva i disposen d’una associació local amb seu a San Carlos:
l’Associació de Salut Pública (ASP) que centra el seu treball en el desenvolupament
sanitari a Río San Juan.
Les necessitats d’equipament i infrastructures, així com els costos elevats de
manteniment i millora del sistema sanitari local fan difícilment viable una intervenció en
aquest sector. Aquesta seria encara menys recomanable quan no estan clares les
polítiques del Ministerio envers l’àmbit local i no és una de les demandes més
sol·licitades per la població.
En un futur podria plantejar-se alguna intervenció en matèria de salut mental atesa
l’experiència, entitats i persones especialitzades amb què compta Sant Boi en aquesta
temàtica.
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Eix de Actuació 2
DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR PRODUCTIU I
DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA.
A) Actuacions prioritàries.
2.1 Creació de les bases pel desenvolupament del sector ecoturístic.
Aspectes clau
Millora de la carretera Managua – San Carlos.
Col·laboració, continuada, del sector públic i privat.
El sector turístic com un complement a altres sectors productius.

Objectiu general
Elaborar un pla d’actuació ecoturística i establir les bases perquè es pugui desenvolupar
aquest sector com una activitat econòmica.

Resultats esperats
Identificació de les potencialitats turístiques de San Miguelito.
Formació de recursos humans i millora d’establiments.
Millorament de l’entorn urbanístic.
Identificació de San Miguelito com a destí turístic, rural, a nivell nacional.

Activitats
2.1.1 Realització del Pla sectorial de turisme de San Miguelito.
9 Responsable: FSUB (Fundació Solidaritat Universitat de Barcelona); DESOS,
Opció Solidària.
9 Altres agents implicats: Alcaldia San Miguelito, CANTUR San Miguelito
(Cámara Nicaragüense de la pequeña y mediana industria turística).
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9 Possible finançament: FSUB.
9 Cronograma: 2009.
2.1.2

Elaboració del Pla Operatiu de Desenvolupament ecoturístic i comunitari.
9 Responsable: Xarxa de Turisme Rural.
9 Altres agents implicats: alcaldia San Miguelito, CANTUR San Miguelito,
Ajuntament de Sant Boi, Fundación Luciérnaga-Acción por un Turismo
Responsable.
9 Finançament: Ajuntament de Sant Boi.
9 Cronograma: Any 2010

2.1.3 Confecció de les bases per un consorci San Carlos – San Miguelito – Morrito que
fomenti el turisme intern en la zona costera tropical.
9 Responsable: AMURS (Asociación Municipios de Río San Juan).
9 Altres agents implicats: alcaldia San Miguelito, CANTUR San Miguelito,
Ajuntament de Sant Boi.
9 Finançament: Ajuntament de Sant Boi.
9 Cronograma: Any 2011.

2.1.4 Revisió de les propostes urbanístiques del nucli urbà de San Miguelito realitzades
pel SVN Holandès i elaboració d’una proposta de moll.
9 Responsable: Tècnic urbanístic Ajuntament de Sant Boi, alcaldia San
Miguelito.
9 Altres agents implicats: Comité de Desarrollo Municipal de San Miguelito
(CDM), Fundación del Río.
9 Finançament: Ajuntament de Sant Boi
9 Cronograma: Anys 2009 – 2010.
2.1.5 Inici de la construcció d’un tram de moll.
9 Responsable: Tècnic/a d'urbanisme Ajuntament de Sant Boi, Alcaldia San
Miguelito.
9 Altres agents implicats: Alcaldia San Miguelito, CANTUR San Miguelito,
Ajuntament de Sant Boi.
9 Finançament: Ajuntament de Sant Boi i altres a determinar.
9 Cronograma: Any 2011.
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2.2 Desenvolupament del sector agropecuari i petites iniciatives
empresarials.
Aspectes clau
Donar suport a les iniciatives locals.
Augmentar la productivitat i sensibilització ambiental al sector primari.
Fomentar la diversificació.

Objectiu general
Donar suport al desenvolupament del sector agropecuari facilitant l’assistència tècnica i
l’accés a crèdits agrícoles que prioritzin les dones.

Resultats esperats
Increment del coneixements dels camperols i camperoles en relació a noves
pràctiques productives.
Millora de les possibilitats d’accés al crèdit en bones condicions.
Enfortiment de les agrupacions de productors i productores i les entitats organitzades.

Actuacions
2.2.1 Promoure i donar suport a les polítiques d’accés al crèdit del sector agrícola
incloent la formació i l’assessoria.
9 Responsable: DESOS, Opció Solidària.
9 Altres agents implicats: alcaldia San Miguelito, Asociación de ganaderos de
San Miguelito.
9 Possible finançament: Ajuntament de Barcelona, Fundació Un sol Món,
Diputació de Barcelona.
9 Cronograma: 2008 –2011.
2.2.2 Pla de suport a les entitats organitzades i productores del municipi per la millora del
sector productiu agroforestal i ramader.
9 Responsable: DESOS, Opció Solidària.
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9 Altres agents implicats: MAGFOR, alcaldia San Miguelito, Ajuntament de
Sant Boi, Asociación de ganaderos de San Miguelito.
9 Possible finançament: DIBA, AECI, ACCD.
9 Cronograma: 2008 – 2011.
2.2.3 Manteniment del Programa de Microcrèdit per a les dones de San Miguelito amb
iniciatives productives.
9 Responsable: Fundación de Mujeres de San Miguelito.
9 Altres agents implicats: Ajuntament de Sant Boi, DESOS, APROSAM.
9 Finançament: Ajuntament de Sant Boi.
9 Cronograma: 2008 – 2011

2.2.4 Elaboració d’una proposta d’assistència tècnica als productors i productores basada
en les necessitats expressades per la població i recerca de finançament que la garanteixi.
9 Responsable: APROSAM (Asociación de profesionales de San Miguelito).
9 Altres agents implicats: alcaldia San Miguelito, MAGFOR, Ajuntament de
Sant Boi, DESOS, Opció Solidària.
9 Finançament: Ajuntament de Sant Boi (per a l’elaboració de la proposta).
9 Possibles fonts de finançament (per a la implementació de la proposta):
FCCD, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Sant Boi i Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament.
9 Cronograma: 2008 –2011.

2. Desenvolupament del Sector Productiu i Diversificació Econòmica
Actuacions

Responsable

Finançament

Cost

13

(€)

Possibles

Cronogr.

Finançaments
1 Ecoturisme
2.1.1 Pla sectorial

UB, DESOS

2.1.2 Pla operatiu

Xarxa de Turisme

9.200

UB, Altres

2008 - 2009

ASB

9.000

2010

Rural
2.1.3 Consorci regional

AMURS

ASB

3.000

2011

2.1.4 Pla urbanístic nucli urbà.

ASB, ASM

ASB

6.000

2009 -2010

2.1.5 Construcció tram Moll

ASB

ASB

60.000

Altres

2010

2. Sector agropecuari
2.2.1 Accés al crèdit

DESOS

194.100

AB, FSM

2008-2011

2.2.2 Pla suport als/les productor(e)s

DESOS

115.000

DIBA, AECI,ACCD

2008-2011

2.2.3 Microcrèdit dones
2.2.4 Assessorament tècnic

Quadre 2

13

FUMSAMI

ASB

18.000

APROSAM, DESOS.

ASB

69.500

2008-2011
COPCA/ACCD

2008-2011

14

El cost és estimatiu i està en funció de la informació de la que es disposa en el moment d'elaborar aquest document.
UB: Universitat de Barcelona; ASB: Ajuntament Sant Boi; AMURS: Asociación de Municipios de Río San Juan; AM: Alcaldia San Miguelito; AB:
Ajuntament de Barcelona; FSM: Fundació un Sol Món; APROSAM: Asociación de Profesionales de San Miguelito; DIBA: Diputació de Barcelona;
COPCA:;ACCD: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament; FUMSAMI: Fundación de Mujeres de San Miguelito
14
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C) Actuacions que cal tenir present.
1. Sector pesquer
Hi ha dues cooperatives i actualment l’AECI està formant a les dones del sector perquè
s’organitzin i millorin les seves condicions de treball. El problema és la manca de peix a
les zones més pròximes a San Miguelito a causa d’una sobreexplotació continuada de les
captures. Si no se soluciona aquesta problemàtica, no es podrà donar suport des del
municipi exceptuant afavorir la creació de piscifactories que és la línia de treball
proposada per DESOS.
2. Sector Ramader;
És un sector en creixement fruit de la població que prové del departament ramader de
Chontales que està desplaçant a la població agrícola local. No tenen tendència a associarse i venen el bestiar a Mèxic (on es transporta viu) i la llet a empresaris salvadorencs. És
una ramaderia extensiva amb sobre pastura que té un impacte important sobre el medi
ambient a causa del el procés de tala ràpida que l’acompanya.
Els ramaders estan agrupats en una associació i demanen accés als crèdits tous (els
interessos bancaris que els demanen són al voltant del 30%) i assessorament per adaptar
les seves finques a les necessitats del turisme rural. L’alcaldia necessita orientació (com
veurem a l’eix 4) per definir el model de territori que vol, ja que la pressió dels ramaders
és forta i és necessari mantenir un territori agrícola i garantir la protecció del medi
ambient. Trobar aquest equilibri no és fàcil.
3. Sector de la Fusta:
Uns anys enrera a les afores del casc urbà de San Miguelito hi havia una serradora.
Actualment diversos sectors de San Miguelito consideren que la recuperació d’alguna
activitat vinculada al sector de la fusta fomentaria el dinamisme econòmic del municipi ja
que implicaria la creació de llocs de treball i podria tenir un factor educatiu i de
desenvolupament d’un model: l’explotació responsable dels boscos i la replantació amb
arbres “nobles” locals.
Una línia d’intervenció interessant seria recolzar l’alcaldia en la recuperació de terrenys
per una explotació responsable dels boscos i la creació d’alguna empresa lligada a la
fusta.
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Eix d’actuació 3
ENFORTIMENT INSTITUCIONAL, PARTICIPACIÓ
CIUTADANA I SUPORT AL TEIXIT ASSOCIATIU
LOCAL
A) Actuacions prioritàries.
3.1
Enfortiment de l’alcaldia de San Miguelito per ampliar la seva
autonomia, capacitat organitzativa i de lideratge en els processos de
desenvolupament local des d’una perspectiva de gènere.
Aspectes clau
Creació d’una identitat de municipi, de conjunt i compartida
Continuïtat i consens de les estratègies bàsiques.
Alcaldia municipal forta i preparada
Presència contínua de representants de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Participació i implicació del Consejo de Desarrollo Municipal (CDM).

Objectiu general
Incrementar les capacitats organitzatives, tècniques i de lideratge de l’Alcaldia de San
Miguelito.

Resultats esperats
Millora de l’organització interna de l’alcaldia.
Increment de les capacitats dels tècnics i tècniques municipals.
Més gran autonomia municipal amb l’increment de la recaptació i millora de la
gestió.
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Millora de l’equitat, efectivitat i eficiència dels serveis municipals, amb una atenció
especial als col·lectius desafavorits.
Desenvolupament de les polítiques d’igualtat de gènere i lideratge femení.

Actuacions:
3.1.1 Elaboració d’ una resolució municipal aprovant les línies generals presentades en la
proposta de Plan de ordenamiento territorial.
9 Responsable: alcadia de San Miguelito
9 Altres agents implicats: Ajuntament de Sant Boi, DESOS Opció Solidària.
9 Finançament: Cap.
9 Cronograma: 2008.

3.1.2 Realització d’un diagnòstic del funcionament del consistori, fonamentalment en les
àrees organitzativa, de recursos humans i financera, establint un pla de formació i
assessorament continuat, així com la millora dels sistemes d’informació i presa de
decisions.
9 Responsable: Personal tècnic municipal de l’àrea econòmica i d’organització
l’Ajuntament de Sant Boi, alcaldia de San Miguelito.
9 Altres agents implicats: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
9 Finançament: Ajuntament de Sant Boi.
9 Altres fonts de finançament (implementació de la formació): Fons Català,
Diputació de Barcelona.
9 Cronograma:
2008 -2009 Diagnòstic i elaboració Pla de formació.
2009 – 2011 Pla de formació.
3.1.3 Finalització de l’actualització del cadastre.
9 Responsable: alcaldia de San Miguelito.
9 Altres agents implicats: Ajuntament de Sant Boi, Consejo de Desarrollo
Municipal.
9 Finançament: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Sant Boi.
9 Cronograma: 2008 –2010.
3.1.4 Elaboració d’una estratègia per millorar la capacitat de recaptació de la
municipalitat: cadastre, sistema de farratge dels animals, recollida de residus i altres.
9 Responsable: alcaldia de San Miguelito.
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9 Altres agents implicats: Ajuntament de Sant Boi, Consejo de Desarrollo
Municipal, Agencia Española Cooperación Internacional.
9 Finançament: Ajuntament Sant Boi, Diputació de Barcelona.
9 Possible finançament: AECI.
9 Cronograma: 2009 -2011

3.1.5 Creació de la Unitat de Gènere i posada en funcionament en l'estrutura de l'Alcaldia
de San Miguelito per tal que faciliti l'elaboració i implementació de les polítiques
municipals amb una perspectiva de gènere.
9 Responsable: alcaldia de San Miguelito. Àrees corresponents de l’Ajuntament
de Sant Boi (Unitat de gènere, Àmbit Cooperació).
9 Altres agents implicats: Consejo de Desarrollo Municipal, FUMSAMI.
9 Finançament: Ajuntament de Sant Boi.
9 Possible finançament: Institut Català de la Dona, Diputació de Barcelona.
9 Cronograma: 2009 -2011
3.1.6 Creació i posada en funcionament de la Comisión Municipal de Jóvenes y Infancia
per tal que facilitin l’elaboració i implementació de determinades polítiques sectorials.
9 Responsable: alcaldia de San Miguelito. Àrees corresponents de l’Ajuntament
de Sant Boi (Unitat de Joventut, Infància i Adolescència, Àmbit Cooperació)
9 Altres agents implicats: Consejo de Desarrollo Municipal, Organización de
Jóvenes Ambientalista de San Miguelito i Unitat de Joventut, Infància i
Adolescència Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
9 Possible finançament: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament,
Secretaria Joventut.
9 Cronograma: 2009.

3.1.7 Elaboració d’una estratègia de formació i intercanvi d’experiències entre dones
amb responsabilitat política en l’àmbit del Departament de Río San Juan, tot basant-se en
la experiència dels programes URBAL (amb finançament de la Unió Europea i coliderats
per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / DIBA)
9 Responsable: Asociación de Municipios de Río San Juan.
9 Altres agents implicats: Consejo de Desarrollo Municipal, FUMSAMI,
Alcaldia de San Miguelito i Unitat de Gènere de l’Ajuntament de Sant Boi.
9 Possible finançament: Unió Europea.
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9 Cronograma: 2010 –2011.
3.1.8 Programació i realització d’una campanya que integri les diferents sensibilitzats i
realitats que conviuen en el municipi que afavoreixi un sentiment identitari que faciliti el
desenvolupament local integral i integratiu.
9 Responsable: alcaldia de San Miguelito, Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament.
9 Altres agents implicats: Consejo de Desarrollo Municipal, AMURS, Entitats
de San Miguelito, Ajuntament de Sant Boi, Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament.
9 Finançament: Ajuntament Sant Boi.
9 Possible finançament: AECI, Diputació de Barcelona.
9 Cronograma: 2009 -2011

3.2 Suport i enfortiment del teixit associatiu local i els espais de
participació
Aspectes clau
Existència d’una base social significativa en els moviments associatius.
Voluntat de coordinació i intercanvi.
Minimització de les polaritzacions polítiques (liberals, sandinistes), territorials (urbans,
rurals), professionals (agricultors, ramaders, pescadors,…) entre altres.

Objectius general
Enfortir a les organitzacions de la societat civil i recolzar als i les líders comunitari(e)s
per tal que millorin les seves capacitats propositives i de seguiment de les polítiques
municipals.
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Resultats esperats
Enfortiment de l’organització de la societat civil.
Articulació dels espais de participació.
Millora de la formació i capacitats dels i les líders.
Potenciació de la participació, entre els quadres dirigents, dels i les joves i les dones.

Actuacions
3.2.1 Posada en marxa de un pla de difusió dels aspectes més significatius de la proposta
de Pla d’ordenament Territorial entre los Consejos de Desarrollo Locales i les
associacions de San Miguelito
9 Responsable: DESOS, acaldia de San Miguelito.
9 Altres agents implicats: Ajuntament de Sant Boi.
9 Finançament: Ajuntament de Sant Boi.
9 Possible finançament: Diputació de Barcelona.
9 Cronograma: 2008-2009.

3.2.2 Elaboració i implementació d’un pla de suport, capacitació i articulació dels
Consejos de Desarrollo Locales, de les microregions i del municipi.
9 Responsable: Instituto de investigaciones y gestión social (INGES) y Consejo
de Desarrollo Municipal de San Miguelito.
9 Altres agents implicats: Alcaldia de SM, DESOS, Associacions de San
Miguelito, Ajuntament de Sant Boi, Consejos de Desarrollo Local.
9 Finançament: Ajuntament de Sant Boi, Diputació de Barcelona.
9 Possible finançament: AECI.
9 Cronograma:2009 - 2011

3.2.3 Creació del Patronato Pro Desarrollo de San Miguelito que fomenti i garanteixi
(però no executi) la continuïtat de les propostes i projectes per al desenvolupament del
territori.
9 Responsable: Ajuntament de Sant Boi, Consejo de Desarrollo Municipal,
Alcaldia de San Miguelito.
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9 Altres agents implicats: Persones de reconegut prestigi vinculades a San
Miguelito, associacions de San Miguelito i Sant Boi.
9 Finançament: Ajuntament de Sant Boi
9 Cronograma: 2009 -2011.

3.2.4 Donar supor, rotatiu i anual, a una ONG local amb 1.500€ per tal que millori la seva
estructura.
9 Responsable: Organitzacions de San Miguelito, Ajuntament de Sant Boi.
9 Altres agents implicats: Entitats de Sant Boi vinculades a San Miguelito.
9 Finançament: Ajuntament de Sant Boi.
9 Cronograma: 2009 -2011.

3.2.5 Elaboració d’un Pla d’intercanvis solidaris juvenils i programes interculturals.
9 Responsable: Associacions Culturals i Juvenils de San Miguelito, Unitats de
Joventut i Promoció Cultural del l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
9 Altres agents implicats: alcaldia de San Miguelito Centro Popular de Cultura
(CPC).
9 Possible finançament: Secretaria de Joventut, Conselleria de Cultura, Caixes
d’Estalvi i Centres Culturals Privat
9 Cronograma: 2010 -2011
3.2.6 Establiment de convenis triennals de col·laboració amb DESOS, Opció Solidària
Ensenyament Solidari i l’Associació d’Amistat San Miguelito Sant Boi.
9 Responsable: Ajuntament de Sant Boi
9 Altres agents implicats: Associacions de cooperació de Sant Boi vinculades
amb San Miguelito.
9 Finançament: Cap.
9 Cronograma: 2009-2011.

3. Enfortiment Institucional, Participació ciutadana i Suport al Teixit Associatiu Local
Actuacions

Responsable

Finançament

Cost 15 (€)

Possibles Finançaments

Cronogr.

1 Enfortiment Institucional
3.1.1 Resolució Pla ordenament territorial

ASM

2008

3.1.2 Diagnòstic organitzatiu i pla formació

ASM, ASB.

ASB

12.000

2008 -2011

3.1.3 Finalització cadastre

ASM, DIBA

DIBA, ASB

105.000

2008 -2010

3.1.4. Millora recaptació

ASM, DIBA

DIBA, ASB

6.300

AECI

2009 -2011

3.1.5 Unidad Género

ASM, ASB

ASB

6.000

ICD, DIBA

2009-2011

3.1.6 Comisión Municipal Jóvenes y Infancia

ASM, ASB

ASB

3.000

ACCD, SJ

2009-2010

3.1.7 Dona i Política

AMURS

ASB

3.000

UE

2010 -2011

3.1.8 Campanya identitat

ASB

ASB

9.000

AECI, DIBA

2010 -2011

3.2.1 Difusió POT

DESOS, ASM

ASB

3.000

DIBA

2008-2009

3.2.2 Formació CD local

ASM, CDM, INGES

ASM

4.000

AECI, DIBA

2009-2011

3.2.3 Patronat Pro SM

ASB

ASB

9.000

DIBA

2009-2011

3.2.4 Suport ONGs SM

ASB

ASB

4.500

2.Participació ciutadana i Teixit Associatiu

3.2.5 Intercanvi joves i cultura

ONG SB, ASB

.2.6. Convenis ONG SB

ONG SB, ASB

Quadre 3
15

ASB(El.proposta)

2.000

2009-2011
16

SJ, CC, CE, CCP

2010 -2011
2009 -2011

17

El cost és estimat i està en funció de la informació de la que es disposa en el moment d'elaborar aquest document.
Cost elaboració proposta pla.
17
ASM: Alcaldia San Miguelito; ASB: Ajuntament Sant Boi; AECI: Agencia Española de Cooperación al Desarrollo; AMURS: Asociación de Municipios de Río San Juan; AB: Ajuntament de
Barcelona; INGES: Instituto de Investigaciones y gestión social de Nicaragua; FSM: Fundació un Sol Món; APROSAM: Asociación de Profesionales de San Miguelito; DIBA: Diputació de Barcelona;
COPCA: Consorci de Promoció Comercial de Catalunya;ACCD: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament; SJ: Secretaria Joventut; ICD: Institut Català de la Dona; FUMSAMI: Fundación
de Mujeres de San Miguelito; UE: Unió Europea; ONG SB: entitats de Sant Boi que col·laboren amb San Miguelito ( Associació d’Amistat San Miguelito Sant Boi, DESOS, Opció Solidària i
Ensenyament Solidari de Sant Boi.); CC: Conselleria de Cultura; CE: Caixes d'estalvi; CCP: Centres Culturals Privats.
16
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Eix de Actuació 4
ESTRUCTURACIÓ DEL TERRITORI
A) Actuacions prioritàries
4.1. Consolidació i articulació d’un model organitzatiu del territori.
Aspectes clau
Suport de les autoritats locals al model territorial proposat.
Equilibri de les àrees ramaderes, agrícoles i forestals.
Promoció de l’agrupament i concentració poblacional

Objectiu general
Estructuració del territori en microregions i articulació d’aquest políticament i tècnica.

Resultats esperats
Organització en microregions acceptada i amb serveis bàsics per capçaleres planificats.
Pla de Xarxa de Camins i transport acceptats.
Planificació urbanística dels nuclis de població capçalera de microregions.
Millora de la gestió del sòl.
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Actuacions
4.1.1 Presentació i acceptació, per part del Ministerio de Salud i del Ministerio de
Educación, de la proposta organizativa que emana del Pla d’ordenament territorial (POT).
9 Responsable: Director de Salud, Director de Educación, alcaldia San
Miguelito.
9 Altres agents implicats: DESOS, Ajuntament de Sant Boi.
9 Finançament: Ajuntament Sant Boi.
9 Cronograma: 2008 – 2009.

4.1.2. Elaboració detallada i aprovació en l’àmbit nacional del Pla de xarxa de camins i
carreteres de San Miguelito en base a la proposta del Pla d’ordenament territorial.
9 Responsable: alcaldia de San Miguelito, Fons Català, Comité de Desarrollo
Municipal.
9 Altres agents implicats: Ajuntament de Sant Boi, DESOS, UB.
9 Finançament: Ajuntament Sant Boi.
9 Possible finanáment: Diputació de Barcelona.
9 Cronograma: 2009 - 2010
4.1.3. Suport per a la formulació de projectes que permetin la consecució de més
finançament públic nacional per la construcció i manteniment de camins al municipi.
9 Responsable: Persona assessora i alcaldia San Miguelito
9 Altres agents implicats: Ajuntament de Sant Boi, DESOS , Opció Solidària.
9 Finançament: Ajuntament Sant Boi.
9 Cronograma: 2009 - 2011
4.1.4. Elaboració d’un Pla operatiu de millora i manteniment de les vies de comunicació
tot integrant-hi la perspectiva municipal i regional.
9 Responsable: alcaldia de San Miguelito, AMURS, Consejo de Desarrollo
Municipal.
9 Altres agents implicats: Ajuntament de Sant Boi, DESOS, Opció Solidària,
Universitat de Barcelona.
9 Finançament: Ajuntament Sant Boi per a l’elaboració de la proposta
9 Altres finançaments: Unió Europea
9 Cronograma:2009 – 2011.
4.1.5. Donar suport al projecte pilot de transport comunitari del camí a Santa María.
9 Responsable: Comité de seguimiento del Camino a Santa María.
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9 Altres agents implicats: alcaldia de San Miguelito, Comité de Desarrollo
Local de la Microregión, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
9 Finançament: Ajuntament de Sant Boi.
9 Possible finançament: Àrea Metropolitana de Barcelona.
9 Cronograma: 2008 – 2009.
4.1.6 Elaboració d’un Pla per modernitzar, adequar i ampliar el transport públic
9 Responsable: alcaldia de San Miguelito, Consejo de Desarrollo Municipal,
Comité seguimiento del camino.
9 Altres agents implicats: Ajuntament de Sant Boi.
9 Finançament: Ajuntament Sant Boi.
9 Possible finançament: Àrea Metropolitana de Barcelona.
9 Cronograma: 2009 – 2011
4.1.7. Creació i posada en funcionament d’una ràdio comunitària local que arribi a tot el
municipi.
9 Responsable: Organización de Jóvenes Ambientalistas, Associació d’Amistat
San Miguelito-Sant Boi (AASMSB).
9 Altres agents implicats: Fundació del Rio, Ajuntament de Sant Boi.
9 Finançament: Ajuntament de Sant Boi, Fons propis AASMSB.
9 Cronograma: 2008 – 2011.
4.1.8. Realització del Pla sectorial de gestió del sòl.
9 Responsable: alcaldia San Miguelito, DESOS,Opció Solidària, Universitat
Barcelona.
9 Possible Finançament: FSUB.
9 Cronograma: 2010.
4.1.9. Elaborar un pla urbanístic anual de les futures capçaleres de microregions per
afavorir l’agrupament urbanístic.
9 Responsable: Personal tècnic Ajuntament de Sanat Boi, alcaldia de SM,
Consejo de Desarrollo Municipal.
9 Altres agents implicats:, DESOS, Opció Solidària, Universitat de Barcelona
9 Finançament: Ajuntament Sant Boi.
9 Cronograma: 2010 - 2011

b) Actuacions importants però no prioritàries.
Realització d’un Pla sectorial d’energies alternatives i el Pla operatiu d’implementació
del mateix a les comunitats rurals i al sistema productiu agropecuari.
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Realitzar el Pla sectorial d’urbanisme.

c) Actuacions a tenir en compte.
Promoure la millora del subministrament elèctric i les comunicacions telefòniques de San
Miguelito a l’exterior.

4. Estructuració del Territori
Actuacions

Responsable

1 Estructuració del territori
4.1.1 Organització Salut i Educació segons POT
4.1.2 Pla xarxa carreteres
4.1.3 Suport per obtenció de recursos nacionals
per la construcció de camins locals
4.1.4. Projecte de creació i manteniment de
camins
4.1.5. Projecte transport comunitari.
4.1.5 Pla transport públic
4.1.6 Radio Local

CSCSM
ASM, ASB
OJA, AASMSB

4.1.7 Pla sectorial de gestió del sòl
4.1.8 Pla urbanístic capçaleres microregions

DESOS, ASM, UB
ASB, ASM, CDM

QUADRE 4
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ASM, FCCD
ASM, FCCD
ASM, Expert/a
AMURS, ASM

Finançament

ASB
ASB
ASB,
DESOS
ASB
(el.proposta)
ASB
ASB
ASB,
AASMSB,
FdR.
DESOS

Cost 18 (€)

Possibles
Finançament

Cronogr.

3.000

DIBA
DIBA

2008
2008 -2011
2008 -2010

2.000

UE

2009 -2011

12.000
6.000
36.000

AMB
AMB

2008-2009
2010
2008 -2011

9.600
3.000

FSUB, Altres
FSUB

2010 -2011
2009 -2011

19

El cost és estimat i està en funció de la informació de la que es disposa en el moment d'elaborar aquest document.
ASM: Alcaldia San Miguelito; FCCD: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament; ASB: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat; AMURS:
Asociación d e Municipios de Río San Juan; UE: Unió Europea; CSCSM: Comité de Seguimiento del Camino a Santa María; AMB: Àrea Metropolitana de
Barcelona; OJA: Organización de Jóvenes Ambientalistas; AASMSB: Associació d’Amistat San Miguelito Sant Boi; FdR: Fundación del Río; FSUB: Fundació
Solidaritat Universitat de Barcelona; CDM: Comité de Desarrollo Municipal.
19
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Eix d’actuació 5
BIODIVERSITAT I PROTECCIÓ MEDI AMBIENTAL
L’alcaldia ha creat una Unidad ambiental i ha elaborat, amb una metodologia molt
participativa i interessant, amb el concurs de totes les entitats i institucions implicades en
el marc de la Comisión Ambiental Municipal, “El Plan Ambiental Municipal 20072015” (que no només recull aspectes conservacionistes, sinó que fa propostes per
desenvolupar el sector primari (agrícola, ramader i pesquer) de forma respectuosa amb el
medi ambient tot afavorint la biodiversitat. DESOS ha decidit col·laborar amb l’alcaldia
per operatitvitzar les propostes del Plan ambiental.
Tant l’alcaldia com algunes organitzacions de la societat civil (com la Fundación del Río
i OJA entre d’altres) han rebut suport internacional per tirar endavant les seves propostes.
Malgrat que les necessitats de fons són enormes aquest és un dels eixos on hi ha una gran
capacitat d’incidència i pressió local (sobretot mitjançant la Fundación del Río i la
Organización de Jóvenes Ambientalistas) i per tant tal vegada fóra bo que l’Ajuntament
de Sant Boi deixés de fer col·laboracions en aspectes puntuals com s’ha fet en els darrers
a través de l’Associació d’Amistat San Miguelito - Sant Boi en temes relacionats amb la
recollida de residus i educació ambiental que pel seu volum i context on s’han
desenvolupat, no han tingut massa impacte. Pel que fa al finançament de projectes de més
volum hi ha altres organismes internacionals que tenen més capacitat i recursos per
desenvolupar aquest sector tan fonamental.
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Eix d’actuació 6
EDUCACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I
SENSIBILITZACIÓ
Es desenvoluparà, d’acord a les propostes del grup de treball de les entitats de Sant Boi
de Llobregat una estratègia de sensibilització i difusió de la realitat de San Miguelito per
al període 2008 – 2011.
La formulació d’aquesta proposta es farà durant l’any 2008 en el marc de les tasques
d’elaboració del Pla de sensibilització en matèria de cooperació, solidaritat i pau de
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat que es presentarà per al seu finançament a la
Diputació de Barcelona.
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4 DESENVOLUPAMENT DEL PLA
4.1. Aspectes organitzatius clau
Per dur a terme aquesta proposta de treball cal :
Crear una cultura que afavoreixi el treball coordinat i complementari.
Assumir el paper planificador i de coordinació de l’ajuntament de Sant Boi de
Llobregat en relació a la cooperació local, així com el lideratge que ha de tenir l’alcaldia
de San Miguelito en el impuls de polítiques de desenvolupament local.
Donar suport, i integrar, les iniciatives de solidaritat que duu a terme la societat civil
organitzada de San Boi de Llobregat i San Miguelito.
Establir sistemes de comunicació, estables i periòdics, entre Sant Miguelito i Sant Boi
de Llobregat.
Impulsar la coordinació entre els diferents agents i institucions que treballen a San
Miguelito i Río San Juan.
Impulsar la coordinació entre els diferents agents i institucions a Sant Boi de
Llobregat, Catalunya i Europa que cooperen a la zona.
Aconseguir una representació, o presència estable, de l’Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat a San Miguelito.
Implicar a altres Departaments i personal tècnic de l’Ajuntament de Sant Boi, ja que
poden aportar el seu coneixement i experiència en aquest pla de cooperació municipalista.
Establir complicitats amb altres institucions i entitats que treballen a la zona.
Conèixer les altres fons de finançament que reben tant l’Alcaldia com les diferents
ONGs de San Miguelito.
Aconseguir altres fons de finançament complementàries tant a nivell internacional
com dins de Nicaragua.
Disposar d'un equip tècnic humà amb capacitat i recursos de dinamització del Pla i de
recerca de finançament extern per poder dur a terme les accions previstes.
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Diferenciar les capacitats tècniques específiques (educació, economia,...) dels
coneixements propis necessaris per endegar accions de cooperació al desenvolupament.

4.2. Terminis
Març
9 Presentació proposta Pla de treball 2008-2011 Consell Municipal Cooperació i
Solidaritat.
9 Incorporació de les esmenes presentades per les entitats.
9 Traducció de la proposta al castellà.
9 Enviament de la proposta a l’alcaldia de San Miguelito i al grup de entitats de
San Miguelito.
9 Incorporació de les esmenes de l'Alcaldia i entitats de San Miguelito.
9 Presentació del document final als treballadors de l’Ajuntament i als representants
polítics (Comissió informativa i Ple – març-abril).
9 Reunió Alcaldia – entitats santboianes vinculades a San Miguelito.
Abril
9 Viatge a San Miguelito per presentar el pla i visitar institucions nacionals i entitats
locals. Concreció i acord d’estratègies.
9 Redacció versió definitiva document Pla de treball 2008-2011.
9 Signatura conveni Sant Boi - San Miguelito recollint Pla de treball 2008-2011.
Abril en endavant
9 Presentació del Pla i recerca de finançament, a institucions, entitats financeres i
empreses col·laboradores: AECI, ACCD, DIBA, AMB, AGBAR, Fundació un Sol
Món, UE, etc...
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4.3 FITXES
A) Entitats i Institucions Implicades
9 Alcaldia de San Miguelito
9 Ajuntament de Sant Boi
Àrea d’Organització Interna, Recursos humans, Serveis territorials, Medi ambient,
Unitat d’Infància Adolescència i Joventut, Unitat de Gènere i Usos del Temps,
Comunicació, Unitat de Promoció Cultural.
9 Associacions de San Miguelito:
Centro Popular de Cultura. (CPC).
Fundación de Mujeres de San Miguelito (FUMSAMI).
Fundación del Río.
Tallercito Típico.
Enseñanza Solidaria.
Asociación de Profesionales de San Miguelito (APROSAM).
Organización de Jóvenes Ambientalistas (OJA).
9 Associacions de Sant Boi:
Associació d’Amistat San Miguelito Sant Boi.
Ensenyament Solidari de Sant Boi.
DESOS, Opció Solidària.
9 Altres Institucions Nicaragüencs:
AMURS (Asociación de Municipios de Río San Juan).
ENACAL (Empresa Nicaragüense de Aguas y Alcantarillados).
INGES (Instituto de Investigaciones y Gestión Social de Nicaragua).
INIFOM (Instituto Nacional de Fomento).
MAGFOR (Ministerio de Agricultura)
MINED (Ministerio de Educación).
MINSA (Ministerio de Salud).
CANTUR (Cámara Nicaragüense de la pequeña y mediana industria turística).
ASODELCO (Asociación para el fomento del desarrollo ecosostenible).
AMUNIC (Asociación de Municipios de Nicaragua).
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9 Altres Institucions Catalanes i estatals ja implicades en el desenvolupament de San
Miguelito:
DIBA (Diputació de Barcelona).
FCCD (Fons Català de Cooperació al Desenvolupament)
AECI: (Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo).
AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona).
FSUB (Fundació Solidaritat Universitat de Barcelona).
Escola Agricultura Universitat Autònoma de Barcelona.
9 Altres Institucions Catalanes i estatals no implicades (fins el moment) en el
desenvolupament de San Miguelito:
AGBAR (Aigües de Barcelona).
COPCA ( Consorci de Promoció Comercial de Catalunya).
ACCD (Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament).
FUNDACIÓ UN SOL MÓN.

9 Altres Institucions:
ACRA: Asociación de cooperación rural en África y América Latina.
Waltrop, agermanat amb San Miguelito (cooperació mitjançant l'embaixada
alemanya a Nicaragua).
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B) Cronograma

1. Serveis Bàsics
1 Accés a l’aigua
1.1.1 Estudi punts de captació
1.1.2 Pla municipal
1.1.3 Obtenció recursos locals
1.1.4 Anàlisis casc urbà.
1.1.5 Projecte global
Cooperacció
1.1.6 Cultura de l’aigua
2. Millora educació
1.2.1 Formació Continuada
1.2.2 Centre de Recursos
1.2.3 Formació Professional
1.2.4 Supervisió
1.2.5 Equipaments rurals
1.2.6. Formació “on line”

2 Sector Productiu
1 Ecoturisme
2.1.1 Pla sectorial turisme
2.1.2 Pla operatiu ecoturisme
2.1.3 Consorci regional
2.1.4 Pla urbanístic casc urbà.
2.1.5 Construcció tram de moll
2. Sector agropecuari
2.2.1 Accés al crèdit
2.2.2 Pla suport als productor(e)s
2.2.3 Microcrèdits dones
2.2.4 Assessorament tècnic

3. Governavilitat
1 Enfortiment Institucional
3.1.1 Resolució POT
3.1.2 Diagnòstic organitzatiu
3.1.3 Finalització cadastre

2008

de

2009

2010

2011
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3.1.4. Millora recaptació
3.1.5 Unitat Gènere
3.1.6. Comisión jóvenes
3.1.7 Dona i Política
3.1.8 Campanya Identitat
2. Participació ciutadana i Teixit
Associatiu
3.2.1 Difusió POT
3.2.2 Formació CD local
3.2.3 Patronat Pro SM
3.2.4 Suport ONG SM
3.2.5 Intercanvi joves i cultura
3.2.6. Convenis ONG SB

4. Estructuració Territori
1 Estructuració del territori
4.1.1 Organització Salut i Educació
segons POT
4.1.2 Pla Xarxes Carreteres
4.1.3 Suport per obtenció de
recursos
nacionals
per
la
construcció de camins locals
4.1.4. Projecte de creació i
manteniment de camins
4.1.5 Projecte pilot transport
comunitari.
4.1.6. Pla Transport Públic
4.1.7 Radio local comunitària.
4.1.8 Pla Sectorial de Gestió del
Sól
4.1.9 Pla Urbanístic capçaleres des
microregions
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C) Indicadors de seguiment
Aquests són els principals indicadors i criteris que s’utilitzaran pel seguiment del pla:
Aigua
• Existència d’un estudi sobre les condicions del sòl i sobre les millors formes de
captació d’aigua.
•

Nombre de pous i punts de captació d’aigua millorats o construïts a les microregions.

•

Campanyes que s’han realitzat sobre la cultura de l’aigua.

Educació
• Nombre de cursos de formació continuada realitzats, i nombre de professors que
hi ha assistit.
•

Existència d’un pla de millora i viabilitat del centre de recursos pedagògics.

•

Institut Tècnic Agropecuari i Institut Tècnic Vocacional en funcionament i amb
instal·lacions pròpies.

•

Nombre d’escoles millorades o construïdes en les micro-regions.

Turisme
• Existència d’un Pla Turístic i Agroturístic
•

Pla urbanístic del casc urbà de San Miguelito realitzat i aprovat pel Consejo
municipal.

•

Construcció del malecón iniciada.

Producció
• Número de famílies beneficiades pels crèdits agropecuaris, i volum dels crèdits,
per micro-regió.
•

Taxa de retorn dels crèdits agropecuaris.

•

Existència d’una proposta d’assistència tècnica per a agricultors i ramaders.

•

Número de dones beneficiades per crèdits, volum i tipologia dels crèdits, per
micro-regió.

•

Taxa de retorn dels crèdits per dones per micro-regions.
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Enfortiment institucional
• Ordenança sobre l’ordenació del territori aprovada.
•

Cadastre municipal finalitzat.

•

Increment de la recaptació del IBI, transferències del govern de la nació i fons
nacionals per inversions pel 2007.

•

Diagnòstic organitzatiu municipal realitzat.

•

Número de tècnics municipals formats i àrees de formació.

•

Número d’assessories tècniques realitzades per l’ Alcaldia de San Miguelito i
àrees beneficiades per aquestes auditories.

•

Existència de la Unitat de Gènere a nivell de l’alcaldia.

•

Número d’embarassos adolescents atesos i disminució del percentatge en relació
el 2007.

•

Activitats de recolzament al Consell de joves realitzades.

•

Millora de les instal·lacions esportives i l’oferta cultural per joves.

•

Campanya per incrementar el sentit de pertanyença a San Miguelito dissenyada i
posada en funcionament..

Participació ciutadana i recolzament al teixit associatiu local
•

Campanya de difusió del «Pla d’Ordenament Territorial» realitzada.

•

Estratègia de formació i reforç als Comités de Desarrollo Comarcales iniciada.

•

Posada en funcionament del Patronat Pro Desarrollo de San Miguelito.

•

Número d’entitats de San Miguelito beneficiades amb l’ajuda econòmica per la
millora de les seves infrastructures.

•

Existència d’un pla d’Intercanvi de joves

•

Número de convenis, triennals, establerts amb les entitats de Sant Boi de
Llobregat.

•

Programa d’intercanvi i formació de dones amb responsabilitats polítiques a Rio
San Juan iniciat.
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Estructuració del territori
• Responsables nacionals d’educació, salut i carreteres que traballen segons el «Pla
d’Ordenament territorial».
•

«Pla de Xarxa de carreteres » realitzat i aprovat per les autoritats nacionals.

•

Número de kilòmetres de carreteres realitzats i de carrers adoquinats.

•

Existència de mòduls, propietat de l’alcaldia, per la reparació i manteniment de
camins.

•

Emissora de Ràdio local funcionant.

•

«Pla Sectorial de Gestió del sòl» i inventari de recursos naturals realitzat.

•

Existència i aprovació pel Consejo Municipal de dos plans urbanístics
corresponents a dues comunitats capçalera de micro-regions.

•
Generals
• Pla d’acció aprovat pel Consell Municipal de San Miguelito i en el Ple municipal
de Sant Boi de Llobregat.
•

Volum de fons destinats al pla d’acció.

•

Número de entitats implicades directament en el programa.

•

Número de circulars informatives, informes anuals i altres activitats de seguiment
realitzades.
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ANNEXES 20 :

9 PLA DE TREBALL 2008 –2011. San Miguelito - Sant Boi de Llobregat .
9 Propuesta de Plan ordenamiento territorial de San Miguelito.
9 Pla municipal transversal de cooperació i solidaritat.
9 Pla estratègico de desarrollo municipal de San Miguelito 2007-2015.
9 Diagnòstic participativo de San Miguelito.
9 Plan ambiental municipal 2007-2015.
9 Estudi diagnòstic participatiu de l’ agermanament amb San Miguelito – Sant Boi
actualitzat.
9 Informe final de l’avaluació intermèdia d’accions en el marc de l’agermanament
entre San Miguelito (Nicaragua) i Sant Boi de Llobregat (Catalunya).
9 PIA, Plan de inversiones municipales 2008.
9 Informe visita a San Miguelito per a l’elaboració de proposta de Pla de treball 20082011. Juliol 2007.
9 Informe sectorial de la visita a San Miguelito per a l’elaboració de la proposta de Pla
de treball 2008-2011. Juliol 2007.
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Aquest documents es poden consultar a l’àmbit de Cooperació, solidaritat i pau de l’Ajuntament
de Sant Boi de Llobregat. criba@santboi.cat, mperez@santboi.cat.

