PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA
Cada any la Regidoria de Solidaritat amb el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat,
a partir d'una proposta del mateix Consell i de la pròpia Regidoria, planifica i programa
conjuntament el lema i les accions a realitzar a lo llarg d'aquell any.
Aquest any 2016, el lema conductor ha estat Refugiades, migrants, exiliades o
desplaçades. Vides i persones. A partir d'aquest lema, s'ha volgut tractar el tema de les
persones refugiades, no només aquelles que sortien de Síria, si no també mostrar la
realitat d'altres paisos, doncs tot i que l'ocorregut a Síria ha estat el detonant per a
visualitzar la crisi, aquest problema està latent en el món des de fa uns anys.
Aquest tema de les persones refugiades ha estat present en el funcionament de la
Regidoria de Solidaritat i en les accions que s'han realitzat durant tot l'any.
Les Jornades Solidàries són el punt fort on a través de varies accions i activitats
realitzades al municipi, concentrades en uns dies concrets, s'intenta sensibilitzar a la
població en general sobre el tema.
Com ja es porta fent uns anys, també des de la Regidoria i el Consell Municipal de
Cooperació i Solidaritat es recolza i fomenta el consum responsable, sobre tot donant a
conèixer què és el Comerç Just i els productes ecològics. Aquest any, de nou, ens hem
adherit a la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica que s'organitza des de Setem
Catalunya. Donat que des de la Regidoria de Solidaritat es fomenta també el consum
responsable i sempre s'intenta treballar transversalment amb altres Serveis i Regidories
d'aquest Ajuntament, aquest any s'ha celebrat la Festa junt amb el Servei de Medi
Ambient.
També i seguint amb la linia del comerç just, aquest any 2016 s'ha seguit amb el projecte
Cafè Sant Adrià.
Des de la Regidoria s'ha donat suport a les accions impulsades per les entitats que
formen part del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de Sant Adrià de Besòs.

MARC INSTITUCIONAL
El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, que ja és una realitat i està ja aprovat
com a tal i regulat des del 2013, és una bona plataforma per a la implicació de la xarxa
associativa de la ciutat. En ell estan representades totes les entitats de solidaritat del
municipi a més de persones individuals i altres entitats que hi vulguin participar. Així com
representants dels partits polítics presents a l'Ajuntament.
Alhora quan es programen les activitats es té en compte les altres regidories que puguin
aportar al tema o a altres entitats del municipi que no siguin pròpiament de cooperació i
solidaritat.
Pensem que la sensibilització vers aquests temes és força important actualment. El
Departament de Solidaritat te fixat com a un dels seus objectius, afavorir l'arrelament de
valors cívics i solidaris entre la població de Sant Adrià i apropar-los hi els problemes dels
països en vies de desenvolupament i dels col·lectius més desfavorits, convençuts que la
solidaritat i la cooperació amb aquests països és un deure ètic de les societats

democràtiques. Per aquest motiu es destinava una part del 0,7% dels ingressos propis de
l'Ajuntament a la sensibilització, destinant la major part d'aquest percentatge a projectes
de cooperació de les entitats locals de solidaritat. També per a Cultura de Pau es
destinava un altre 0,3%. Actualment, i donada la crisi que travessa el país, i per tant el
nostre municipi, aquesta part ha disminuït considerablement, deixant a 0% el destinat a
Cultura de Pau i al 0,63%, aproximadament, a cooperació i solidaritat.
ACTIVITATS REALITZADES
•

GENER:
- Concentració en suport a les persones refugiades, segon dijous de mes a la plaça
de la Vila. Lectura i minut de silenci.
- Teatrea: Amb “La jaula de las locas”, de Grup escènic Desasteatre. Primera obra
de l'any del cicle de teatre amateur Teatrea, promogut per dues entitats del Consell
Municipal de Cooperació i Solidaritat i amb el suport de la Regidoria de Cultura i el
Departament de Solidaritat, de l'Ajuntament de Sant Adrià. El diumenge 10 de
gener, al Casal de Cultura.

•

FEBRER:
- Concentració en suport a les persones refugiades, segon dijous de mes a la plaça
de la Vila. Lectura i minut de silenci.
- Visita amb el Regidor de Solidaritat, a la Botiga Solidària a Mataró, de la Fundació
Grup Tercer Món, coordinadors del Cafè Ciutat.

•

MARÇ:
- Concentració en suport a les persones refugiades, segon dijous de mes a la plaça
de la Vila. Lectura i minut de silenci.
- Trobada Cafè Ciutat a Terrassa, seu d'Alternativa3

•

ABRIL:

•

XIX Jornades Solidàries Refugiades, migrants, exiliades o desplaçades.
VIDES I PERSONES.
Del 12 al 16 d'abril.
- Taller d'iniciació a la solidaritat i cooperació internacional per a joves. Què
entenem per solidaritat? el dia 12 d'abril al Polidor, 19h. Organitzat per Grup de
Solidaritat És l'hora!
- Inauguració de les XIX Jornades Solidàries. Sala de plens de l'Ajuntament, 18h
- Realitat als Camps de Refugiats del Líban i Jordània, a càrrec de Victòria Planas
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Causes i altres realitats, amb Laura Arau de Rumbo a Gaza
- Concentració en suport a les persones refugiades. Minut de silenci.
- Taller de Hip Hop per a joves de 12 a 20 anys. El dia 16 d'abril, al Polidor a les
17h.
- Tertúrlia literaria amb un excriptor exiliat, Salem Zenia. Biblioteca de Sant
Adrià a les 19h. Acte organitzat per UNESCO Sant Adrià i Biblioteca de Sant Adrià,
al que es dona suport des de la Regidoria de Solidaritat.

- Fira d'entitats de Solidaritat, tot el dia de 11h. a 21h. a la Plaça de la Vila de
Sant Adrià. Una fira on, a part de que hi participin les entitats de Solidaritat del
municipi, també es convida a ONG's del Barcelonès que tinguin relació amb el
tema. Durant tot el dia hi ha un seguit d'activitats com el Pinxo solidàri, al estand
del Grup de Solidaritat És l'hora!, la Haima de Yalah, Solidaris amb el Poble
Sahrauí, degustació i informació sobre el Cafè Sant Adrià, mostra i venda de
productes de comerç just i la Biblioteca al carrer amb llibres, contes i materials
sobre el tema i la campanya Pro Persones Refugiades Fes un donatiu d'1 euro a
canvi d'un llibre. A més:
- A les 12h lectura de El Petit Príncep en diferents llengües
- A les 17,30h Espectacle familiar amb Pablo Superestar de Pallasos en Rebeldía,
Dos palabras, impre-sionante.
- A les 19h Diversitat de persones, diversitat de balls, amb l'Esbart Dansaire de
Sant Adrià, Sher-e- Punjab Bourgra Group i Academia de Danzas Chincha Perú.
- A les 21h, passi del documental de PROACTIVA Open Arms, amb la presència del
director de l'entitat, Òscar Camps.
Totes les activitats i actes organitzats són gratuïts. A més per la majoria d'actes s'ha
coordinat amb altres Regidories de l'Ajuntament.
•

MAIG:
- Concentració en suport a les persones refugiades, segon dijous de mes a la plaça
de la Vila. Lectura i minut de silenci.

•

JUNY:
- Participació del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat a la Mostra d'Entitats
de Sant Adrià, amb dos concentracions en suport de les persones refugiades, el dia
4 de juny, al migdia i per la tarda. Amb una lectura i un minut de silenci.
- Concentració en suport a les persones refugiades, segon dijous de mes a la plaça
de la Vila. Lectura i minut de silenci.
- Festa del Medi Ambient, el Comerç Just i l'energia sostenible, a la plaça de la
Vila el dissabte 11 de juny, de 17,30 a 20,30h. Activitat organitzada junt amb el
Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament, i que incluia tot un seguit d'activitats:
- Inflable Saltem amb energia per a infants de 2 a 10 anys
- Campanya d'oli, domèstic al municipi de Sant Adrià
- Informació i degustació del Cafè Sant Adrià
- Productes de Comerç Just
- Circuit de bicis per als petits, amb el Club Ciclista Besòs
- Taller de Reciclatge d'envasos, amb l'Associació Juvenil Barnabitas
- Taller De cabàs a cabàs... i una bona compra faràs
- Taller Construïm un molinet de vent
- Refresc a base de sucs ecològics, per a les persones, grans i petits, que han
participat de les activitats dels estands.
I també activitats programades
– A les 18h Civicontes, realitzat per les biblioteques de Sant Adrià
– A les 18,30h Espectacle familiar La Botigueta, per Tanaka Teatre
– A les 20h Exhibició d'aeròbic, amb el grup d'APRODISA
– A les 20,30h Sorteig d'un bicicleta i d'un lot de productes de comer just, entre
els participants que hagin realitzat els tallers.

–

Inauguració al MhiC, exposició Rostres, d'Stop Mare Mortum. Activitat a la
que es va participar alhora de la coordinació.

•

JULIOL:

•

Inici del projecte Vacances en Pau
Suport al projecte Vacances en Pau realitzat per l'entitat Yalah, Solidaris amb el
Poble Sahrauí, on nens i nenes sahrauís, venen durant els mesos de juliol i agost a
fer una estada amb famílies adrianenques.
L'Ajuntament de Sant Adrià dona suport col·laborant econòmicament i en part
d'infraestructures i gestió d'aquestes com d'actes, a través de la Regidoria de
Solidaritat.
El divendres 8 de juliol es va fer la recepció per part de l'Alcalde als nens i nenes
sahrauís i a les famílies acollidores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament.
Seguidament es va realitzar la Festa de Benvinguda a la plaça de la Vila.

•

SETEMBRE:
- Concentració en suport a les persones refugiades, segon dijous de mes a la plaça
de la Vila. Lectura i minut de silenci, després del Concert del Conjunt instrumental
de l'Escola de Municipal de Música Benet i Bails de Sant Adrià de Besòs,
programat dins els actes de la Festa Major, el dia 8 de setembre.

•

OCTUBRE:
- Concentració en suport a les persones refugiades, segon dijous de mes a la plaça
de la Vila. Lectura i minut de silenci.

•

NOVEMBRE:
- Concentració en suport a les persones refugiades, segon dijous de mes a la plaça
de la Vila. Lectura i minut de silenci.

•

DESEMBRE:
- Concentració en suport a les persones refugiades, segon dijous de mes a la plaça
de la Vila. Lectura i minut de silenci.
- Exposició “Les raons de la cooperació” Exposició per a la defensa de la
cooperació al desenvolupament des dels municipis. Del 2 al 16 de desembre a la
Biblioteca de Sant Adrià.

ALTRES ACCIONS DUTES A TERME
Durant tot l'any, a part d'organitzar i coordinar els actes que s'han realitzat, s'ha anat
convocant al Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat per tractar diversos temes, un
cop cada dos mesos, i més sovint, per temes de subvencions.
La re elaboració de les Bases reguladores de la convocatòria de subvencions a projectes
de cooperació per entitats locals de solidaritat i cooperació, i preparar-les per que siguin
aprovades per la Junta de Govern i per la seva publicació. Un cop tots aquests passos,
rebre el projectes, revisar-los i passar-los per la seva aprovació i atorgament de les

subvencions. Rebre les justificacions dels projectes aprovats l'any anterior i tots els tràmits
per la seva acceptació.
Redactar la memòria i l'informe de justificació per la subvenció atorgada per la Diputació
de Barcelona a la Regidoria de Solidaritat per les accions de sensibilització realitzades
l'any anterior. I redactar el nou projecte de l'any de les accions de sensibilització. Això
comporta també reunions a la Diputació de Barcelona, amb tècniques de la Direcció de
Relacions Internacionals.
Aquest any s'ha fet visible la crisi de les persones refugiades tant pel que ha comportat els
desplaçaments d'aquestes persones, com les morts al Mediterrani, com la vulneració dels
Drets Humans i les polítiques de refugi dels governs europeus. Amb tot això ha hagut tot
un seguit de trobades i reunions, sobre tot al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, per tal de poder respondre el millor possible des dels ajuntaments a
aquesta crisi.
S'ha anat implementant, posant al dia i consolidant l'apartat de Solidaritat i el de
Refugiats, a la plana web de l'Ajuntament.
Impulsar el Cafè Sant Adrià.
Reunions referents a la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica a la Diputació de
Barcelona.
Coordinació, preparació dels expedients de les aportacions econòmiques al Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament, als projectes endegats per aquesta entitat:
– Projecte salvaments a les platges de Lesbos, realitzat per ProActiva Open Arms
– Projecte d'emergència Terratrèmol Equador
– Projecte d'emergència Huracà Mathews
CONCLUSIONS
La valoració general és molt positiva, doncs sobre tot els actes que es realitzen al carrer, a
la Plaça de la Vila, arriben a molta gent. Normalment els que es fan en un local o sala hi
ha participació però no tanta, en canvi el missatge arriba a més població quan es treu al
carrer i en un format d'espectacle, taller o xerrada.
Molts dels actes programats es comencen a consolidar a Sant Adrià i com cada any són
per les mateixes dates, aproximadament, hi ha una certa part de la població que els
espera.
Pel que fa a la promoció del Comerç Just i un consum responsable, es valora
positivament l'adhesió a la Festa del Comerç just i la Banca ètica coordinada per Setem,
donat que li dona uniformitat en tot Catalunya. I sobretot, també es valora molt
positivament el fet d'organitzar-la conjuntament amb el Servei de Medi Ambient.
L'impuls del projecte del Cafè Sant Adrià ha estat molt important, i s'està consolidant en el
municipi. Es segueix amb els punts de venda, tres botigues i dos entitats.
Com a objectiu de l'any 2017, seria continuar amb aquest projecte i aconseguir un nou
punt de venda.

El treball conjunt i les relacions amb altres Regidories i Serveis de l'Ajuntament acostuma
a donar bons resultats a més de reduir despeses i optimitzar recursos, per tant es seguirà
mantenint les relacions i realitzacions d'actes conjunts amb altres Regidories i Serveis de
l'Ajuntament.
El tema de les persones refugiades ha estat el principal objectiu de treball de la Regidoria
d'aquest 2016, tant sigui amb activitats organitzades cap al municipi, com de treball intern
i assitència a cursos, tallers i xerrades que diferents entitats expertes en el tema han
organitzat per tal de dotar de recursos i ampliar informació a tècnics dels ajuntaments.
Aquest any s'ha acollit a Sant Adrià a una familia refugiada siriana, a través de l'entitat
Cepaim. Tot i que l'entitat és qui acompanya i presta tot tipus d'ajuda a la familia, des de
l'Ajuntament, sent la Regidoria de Solidaritat, la referent sobre el tema, s'ha donat tot el
suport alhora de buscar escola pels infants, activitats fora de l'ensenyament formal, cursos
de castellà pels adults... Es fa també un seguiment de l'evolució i adaptació de la familia.

