
PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA

La  Regidoria  de  Solidaritat  amb  la  Taula  de  Cooperació  i  Solidaritat,  a  partir  d'una 
proposta de la pròpia Regidoria, planifica i programa conjuntament el lema i les accions a  
realitzar a lo llarg d'aquell any. 

L'any 2011 la Regidoria de Solidaritat va tenir com a objectiu apropar a la ciutadania el  
projecte de cooperació directa amb el Municipi d'Ancón, Perú. Amb el lema  “Ancón, Perú,  
Llatinoamèrica.  Les llavors de la transformació”  es va voler donar una visió actual  de 
Llatinoamèrica, els seus processos de canvi, front la crisi econòmica i la globalització, així 
com sensibilitzar a la població de Sant Adrià vers la diferència Nord - Sud.

Un altre dels objectius va ser el de potenciar entre la població de Sant Adrià el comerç just 
i  el  consum responsable a  través de la  Festa  del  Comerç  Just  i  la  Banca Ètica que 
s'organitza des de Setem Catalunya,  i la sensibilització de la població de Sant Adrià vers 
una cultura de Pau i de diàleg.

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.

Des de la  Regidoria  s'ha  donat  suport  a  les  accions impulsades per  les  entitats  que 
formen part de la Taula de Cooperació i Solidaritat.

Aquest any 2011, s'inicia la Comissió de Treball  contra el Racisme. Aquesta Comissió 
sorgeix a partir de la moció aprovada pel Ple Municipal el dia 30 de desembre de 2010, on  
es feia palès la voluntat d'adherir-se com a ciutat a la coalició de les ciutats europees 
contra el racisme promogut per UNESCO. 

MARC INSTITUCIONAL

La Taula de Cooperació i Solidaritat, 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.

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 s'ha destinat 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 s'ha  
destinat un altre 0,3%. 



Del Ple Municipal el dia 30 de desembre de 2010, va sortir el compromís de posar en 
pràctica un Pla d'Acció,  que es concretava en deu punts,  a través d'una Comissió de 
Treball creada dins el marc de la Taula de Cooperació i Solidaritat del municipi.

A  través  de  la  Regidoria  de  solidaritat  i  cooperació  es  va  realitzar  una  primera 
convocatòria  a  les  entitats  entitats  de  la  Taula  de  Cooperació  i  Solidaritat  el  dia  24 
d'octubre de 2011, per tal d'iniciar aquesta Comissió de Treball contra el Racisme, que es 
presentaria l'any següent.

ACTIVITATS REALITZADES

• GENER: 
-  25 de gener de 2011, 19h. Edifici Polidor: “Democràcia a Amèrica Llatina, una 
panoràmica  als  processos  polítics  a  Amèrica  Llatina”,  per  Dietmar  Schulz, 
responsable d'Amèrica Llatina de Die Linke (Alemanya)

• FEBRER:
- 2 de febrer de 2011, 19h Edifici Polidor: “El paper d'Amèrica Llatina front la crisi  
econòmica”, per Pedro Paez, ex Ministre Coordinador del Política Econòmica de la 
República de l'Equador.

• MARÇ I ABRIL:

• XIV Jornades Solidàries “Construïm lligams amb Ancón”

-  Inauguració  de  les  Jornades  Solidàries  a  càrrec  del  Sr.  Héctor  Matallana, 
cònsol del Perú a a Barcelona. Sala de la Biblioteca Font de la Mina, el dia 31 de 
març de 2011

-  Exposició “Salut verda – Salut indígena a l'Equador” a la sala d'exposicions 
de la Biblioteca Font de la Mina, del 28 de març al 8 d'abril del 2011

-  Xerrada  inauguració  de  l'exposició “Salut  verda  –  Salut  indígena  a 
l'Equador”, a càrrec de Rosa Marco, presidenta Creu Roja Barcelonès Nord, el dia 
4 d'abril de 2011

- Xerrada sobre la cooperació internacional a Sant Adrià de Besòs. Presentació 
del projecte de cooperació directa Sant Adrià – Ancón, amb el Regidor d'Educació i 
Solidaritat, Gregorio Belmonte, el dia 5 d'abril de 2011, a les 19h, sala d'actes de la 
Biblioteca de Sant Adrià.

-  Presentació dels  projectes  de  cooperació  internacional  de  les  entitats  de 
solidaritat del municipi, dia 7 d'abril de 2011, a les 19h. al Polidor.

-  Sopar literari amb l'escriptor Mathew Tree, en col·laboració amb UNESCO St. 
Adrià i Biblioteca St. Adrià, 8 d'abril de 2011

- Cinema fòrum: “La teta asustada”, de la directora peruana Claudia Llosa, el dia 1 
d'abril de 2011



- Acte solidari: “Haití, un anys després”, amb l'actuació de diversos grups i entitats 
del municipi. Organitzat per la Taula de Solidaritat i UNESCO Sant Adrià, 9 d'abril  
de 2011

- Exposició “Refugiats. Vides en trànsit”. Exposició itinerant de l'Obra Social de La 
Caixa, del 27 d'abril  al  31 de maig de 2011, al  Polidor. Acció realitzada amb el  
Servei d'Immigració.

- Inauguració de l'exposició, “Refugiats. Vides en trànsit”, el dia 27 d'abril de 2011

-  XIV Fira d'entitats de Solidaritat,  el dia  2 d'abril de 2011  de 10h. a 20h. 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'actes:

- Esmorzar amb xocolata de comerç just
- Espectacle familiar Karibu! Cançons i danses per a un món més just, amb 
Carles Cuberes
- Ronda de contes a la Haima
- Danses peruanes
- Espectacle Tronada, Diables i Diablesses de Sant Adrià

- Conta contes a les escoles realitzat per La Tresca i la Verdesca, sobre el tema 
central de les Jornades, Perú, el  27 i 28 d'abril.

Totes  les  activitats  i  actes  organitzats  són  gratuïts,  tret  del  sopar  literari  que 
l'organitza una entitat, UNESCO Sant Adrià, i és en un restaurant. A més per la 
majoria d'actes s'ha coordinat amb altres Regidories de l'Ajuntament. 

• MAIG:

- Conta contes a les escoles realitzat per La Tresca i la Verdesca, sobre el tema 
central de les Jornades Solidàries, Perú, el 3 i 5 de maig.

- La Festa del Comerç Just i la Banca Ètica
Estava prevista pel divendres 14 de maig per la tarda.
Es va suspendre per pluja.

• 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.

Aquest any 2011 van venir 13 nens i nenes sahrauís.



• SETEMBRE:

-  Passi el documental “Srebrenica, 15 anys després”, amb la presència de la 
seva directora Montse Pallarès, el dia 9 de setembre de 2011.

• NOVEMBRE:

- Elaboració d'una exposició de fotografies a partir de l'experiència d'un parell de 
joves del municipi que van anar a Palestina a un camp de treball de reconstrucció 
de vivendes.
L'exposició va estar a l'institut Manuel Vázquez Montalbán, d'on eren alumnes i on 
van fer una xerrada sobre l'experiència, del 16 al 26 de novembre

- Passi del documental “Arna's children” i xerrada sobre la situació de Palestina 
a càrrec dels joves que van participar a l'estiu 2011 en un camp de reconstrucció de 
cases a Palestina, 26 de novembre.

• DESEMBRE:

- Actes amb motiu del Dia Internacional de la persona migrada:
- Te entre testimonis, amb El-Kaissa Ould-Braham, periodista algerina acollida a 
Catalunya, el dia 13 de desembre 2011
- Conta contes del món a la Biblioteca de Sant Adrià, el dia 14 de desembre 
2011
- Taller d'intercanvi intergeneracional. Diàlegs Migrants, el dia 15 de desembre 
2011
- Excursió Coneguem Sant Adrià, el dia 17 de desembre 2011

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.



CONCLUSIONS I VALORACIÓ

L'objectiu principal de l'acció de sensibilització “Ancón, Perú, Llatinoamèrica. Les llavors 
de la transformació”, era la de donar a conèixer per un costat el projecte de cooperació 
directa que porta a terme l'Ajuntament de Sant Adrià amb la Municipalidad d'Ancón, i a  
més també mostrar les accions i projectes positius, la transformació i sorgiment d'alguns 
països d'Amèrica Llatina. 

Aquest objectiu creiem que a través de les xerrades que es van fer al principi d'any i sobre 
tot en el punt fort que són les Jornades Solidàries, s'ha complert en un 100%, malgrat  
algunes accions que s'han tingut que anul·lar per diferents motius. La resta d'activitats 
amb més o menys participació, han tingut bona resposta.

Pel que fa a la metodologia aplicada en general a l'acció de sensibilització, com cada any 
es valora molt positiu la diversitat d'accions, tant lúdiques, com pot ser el cinema fòrum o 
la fira d'entitats, com les que hi ha més compromís o reflexió, com les xerrades o algun 
passi de documental.

En relació a la participació s'està content  donat que hi  ha diversitat  de persones que 
assisteixen o be a les que van dirigides les accions. 

Respecte als espais on s'han realitzat les diferents activitats, es valora com a un 100% 
d'adequació. Les instal·lacions i tots els mitjans que s'han posat a l'abast han funcionat  
be, tant per part de les accions que s'han organitzat des de l'Ajuntament com per alguna 
entitat. 

En quant a l'organització, pel que fa a dates i horaris, en general, han estat els adequats,  
malgrat que com sempre hi ha diferents realitats i compromisos personals, hi ha qui no els 
ha trobat del tot be. Pel que fa a la difusió i programació, sempre hi ha coses a millorar, 
malgrat que s'hagin fet amb la suficient antelació. Referent a la coordinació amb altres  
departaments o serveis de l'Ajuntament, un 100% de l'esperat.

En  referència  als  objectius  específics  de  donar  a  conèixer  el  projecte  de  cooperació 
directa amb Perú, potser es podria millorar, però va haver-hi força gent interessada i a la 
que es va informar al respecte. 

Un altre objectiu era el  de fomentar el  comerç just i  el  consum responsable tant dins 
l'Ajuntament com a la població en general. 

Aquest no s'ha pogut complir doncs es va anul·lar la Festa del Comerç just i la banca 
ètica. Tot i que amb les accions que es van fent en el dia a dia a la Regidoria sí que es va  
fent referència al tema.

Pel que fa les altres accions de sensibilització vers la pau i les que es fan conjuntes amb  
el Servei d'Immigració de l'Ajuntament, aquest any tampoc s'ha pogut commemorar el Dia 
Internacional  de  la  Pau,  però  les  accions  que  hem anat  fent  de  xerrades  i  passi  de  
documental es valoren molt positivament, més que res per que han estat implicats joves 
del municipi. 

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.  



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. 

Pel que fa l'inici de la Comissió de Treball contra el Racisme, s'ha anat fent els passos i 
reunions amb les entitats per tal de poder presentar-la el proper 2012.

COOPERACIÓ INTERNACIONAL

La part del 0,7% que es destina a cooperació internacional, es fa a través de les entitats  
locals de cooperació i solidaritat. 

L'any 2011 les entitats i els projectes presentats i aprovats van ser:

– YALAH – Solidaris amb el poble
Fàbrica de sabó: producció i distribució de sabó per abastir a la població sahrauí 
dels Campaments de Refugiats Sahrauís i de les zones alliberades de la R.A.S.D.

– Cultura i Solidaritat Popular –  Comunitat de Sant’Egidio
Jovenes por la Paz, San Salvador         

– Grup de Solidaritat, És l’Hora! 
Atención integral a la primera infancia en el distrito de Pueblo Nuevo, Perú

– Creu Roja Barcelonès Nord
Campesino a campesino 2na. Etapa  

– Fundació Pau i Solidaritat
Promoció les polítiques de salut,  gènere i equitat,  i medi ambient, per el diàleg 
social  a  Equador  mitjançant  el  coneixement,  formació  i  capacitació  del  i  les 
treballadors/es  

– Casal dels Infants per l'acció social als barris          
100% autónomas. Centro de acogida para madres solteras y sus hijos/as en riesgo 
d'exclusión social en Tánger (Marruecos)


