
PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA

La Regidoria de Solidaritat  amb la Taula d'entitats 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 2012 la Regidoria de Solidaritat va tenir com a objectiu i que va ser el fil conductor 
de tot l'any, veure i donar a conèixer la realitat dels països un cop finalitzat un conflicte  
armat, en quin estat ha quedat el país i com viuen les persones, aquest sota el lema 
"L'OBLIT DESPRÉS DEL CONFLICTE. PAU O POBLES SILENCIATS?"

Per altre costat, tal i com s'està fent des de fa uns anys, la sensibilització vers el comerç  
just i el consum responsable.

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 i  objectiu  de  la  Regidoria  per  l'any.  Aquest  2012, 
concretament, es remarcava més la cultura de la pau i el diàleg.

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 també, es va promoure entre la població de Sant Adrià la convivència i la 
cohesió social, a través de la Comissió contra el Racisme i la Xenofòbia de Sant Adrià.

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.

La  Comissió  contra  el  Racisme  i  la  Xenofòbia  de  Sant  Adrià,  es  va  presentar  a  la  
ciutadania adrianenca a traves d’una jornada participativa.



ACTIVITATS REALITZADES

• FEBRER:

– De l’1 al  29 de febrer, CONCURS LOGOTIP PER LA COMISSIÓ CONTRA EL 
RACISME I LA XENOFÒBIA DE SANT ADRIÀ.  Per tal de començar a donar a 
conèixer  la  Comissió,  es  va  organitzar  un  concurs  per  idear  el  logotip  de  la 
Comissió i d'aquesta forma fer-la més propera al municipi, dirigit a la població en 
general sense límits d'edat empadronats a Sant Adrià de Besòs, o be que tinguin 
alguna  vinculació  amb  el  municipi,  sigui  per  treball,  estudis  o  que  pertanyin  a 
alguna associació.

• MARÇ:

- Xerrada a  càrrec  de Salwa  El  Gharbi,  membre de l'àrea  de Diversitat  Cultural 
d'UNESCOCAT a la sala d’actes de la Biblioteca de Sant Adrià, el dia 21 de març,  
per tal de commemora el dia Internacional contra el Racisme i la Xenofòbia. Es 
presenta la Comissió contra el Racisme i la Xenofòbia de Sant  Adrià i els logotips  
arribats pel concurs. Aquest mateix dia es va lliurar el premi al logotip escollit per 
representar la Comissió.

- Jornada de treball, el dia 24 de març al Polidor, on van  participar persones a títol 
individual i representants de diferents sectors i agents socials de la ciutat, així com 
també representants del consistori, per debatre i posada sobre el paper  d'idees 
sobre els deu punts del Pla d'Acció, per tal de impulsar-lo al municipi.

• ABRIL:

– Inauguració de les Jornades Solidàries a càrrec de Rafael Grasa, Professor de 
Relacions Internacionals de la UAB i president de l'Institut Català Internacional per 
la Pau (ICIP), amb la xerrada “Quan es signa la pau, encara no hi ha pau! 
Reconstrucció, reconciliació i transformació dels conflictes violents”, el dia 18 
d’abril, a la sala d’actes de la Biblioteca de Sant Adrià.

 
– Exposició  "Srebrenica, memòria d'un genocidi", a la sala d’exposicions de la 

Biblioteca de Sant Adrià, del 16 al 30 d’abril.

– Passi del documental "Srebrenica, 15 anys després", amb la presència de la 
seva directora, Montse Pallarès, el dia 25 d’abril a la sala d’actes de la Biblioteca 
de Sant Adrià.



– Sopar literari amb l'escriptor Javier Pérez Andújar, en col·laboració amb UNESCO 
St. Adrià i Biblioteca St. Adrià, 14 d'abril.

• MAIG:

– Cicle de documentals “Pau o Pobles oblidats?”
Tots els dijous del mes de maig a les 19h, a la sala d'actes de la Biblioteca de Sant  
Adrià passi de documentals sobre el tema.

La programació va ser:

Dijous 3: El sueño de Eleanor, curtmetratge dirigit per Lluís Danés. Una reflexió sobre 
l'estat dels Drets Humans en el món.
Dijous 10: Bòsnia. La pau dividida, de la sèrie documental Després de la pau. Del 
col·lectiu de periodistes Contrast.
Dijous 17: Líban. Pacte de silenci, de la sèrie documental Després de la pau. Del 
col·lectiu de periodistes Contrast.
Dijous 24: Cinema Park, Empotrados, El Mito de la Caverna, El General. De la sèrie 
La Vida diaria en Kabul, d'Alberto Arce.
Dijous 31: Checkpoint Kabul, Hel(l)mand Camp, Kabul Addiction, El pícnic. De la 
sèrie La Vida diaria en Kabul, d'Alberto Arce

• JUNY:

- Exposició “Cafè just i comerç just”  amb motiu de la Festa del Comerç Just, a 
l’espai cultural Font de la Mina, de Sant Adrià, del 7 al 15 de juny.

- XV Fira  d'entitats  de solidaritat  i  cooperació  i  Festa  del  Comerç  Just  i  la 
Banca Ètica, el dia 16 de juny.
En aquesta ocasió,  donat que es celebrava el Mil·lenari  de Sant Adrià,  des del  
servei que organitzava els actes pel Mil·lenari, es va fer la proposta de realitzar 
totes juntes les fires que al llarg de l'any, al menys de la primera mitat d'any 2012, i  
d'aquesta forma organitzar la Fira de Fires. Això va fer que la Fira d'entitats de 
solidaritat s'ubiques aquest any a la Placeta Macià, a la vora del Refugi Antiaeri, i  
que es juntes també amb la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica. Van participar 
diferents entitats que treballen el tema de les jornades i de productes ecològics.
Al llarg del dia van haver-hi projeccions al Refugi Antiaeri,  El sueño de Eleanor, 
Bòsnia.  La  Pau dividida,  Líban.  Pacte  de  silenci,  i  un  altre  documental,  La 
guerra del  agua, sobre el  problema de l'aigua a Bolívia i  el  conflicte que està 
causant.
A la tarda vam tenir danses de l'Equador i Perú, i per finalitzar l'espectacle familiar  
L'aigua del Poder de la Companyia Una mica d'aquí i  d'allà   i  de l'Associació 
Catalana d'Enginyeria sense Fronteres. Un espectacle dedicat a l’aigua, com a font 
de  vida  i  de  poder  vertebradora   de  les  relacions humanes i  de  la  dominació. 
L’Aigua,  dignitat,  transparència,  harmonia,  necessitat.  L’Aigua  eina  de  control  i 
dominació del Poder.

- Cata de Cafè de comerç just “Quin gust té el cafè just?”, el dia 18 de juny al 
Polidor.



• 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 2012 van venir 8 nens i nenes sahrauís.

• SETEMBRE:

– Actuació familiar a  la  matinal  infantil  de la  Festa  Major  de Sant  Adrià,  10 de 
setembre
Amb motiu de la Festa Major de Sant Adrià i la matinal que es va dedicar a l'aigua,  
com  a  be  escàs,  la  Regidoria  de  Solidaritat  com  suport  i  foment  del  consum 
responsable, va portar a la plaça de la Vila de Sant Adrià l'espectacle Històries 
d'Aigua de La Tresca i la Verdesca.

– Festa de Benvinguda i recolzament al vaixell Estelle de Rumb a Gaza, el dia 16 
de setembre al Port Fòrum Sant Adrià
Amb motiu de l'estada al Port de Sant Adrià del vaixell Estelle, de Rumb a Gaza i 
amb tot  un  seguit  d'actes,  alguns més institucionals  i  altres  lúdics  que es  van 
realitzar, la Regidoria de Solidaritat va donar el suport i gestionar algun permís per  
tal de poder fer la festa. A més la Regidoria va aportar l'espectacle dels diables.

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 a la Taula de Cooperació i Solidaritat per tractar diversos temes, un cop cada 
dos  mesos,  i  més  sovint,  per  temes  de  subvencions  i  per  començar  a  elaborar  el  
Reglament del que serà el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de Sant Adrià de 
Besòs.

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

L'objectiu principal  de l'acció de sensibilització  "L'OBLIT DESPRÉS DEL CONFLICTE.  
PAU O POBLES SILENCIATS?",  que  era  donar  una  visió  de  que  un  cop  acabat  un 
conflicte en un país no volia dir que ja hi hagués pau, que el conflicte s'havia acabat. El  
veure com queda un país, la gent que viu i es queda després d'un conflicte armat, la 
reconstrucció,  la  situació  i  les  realitats  que  es  viuen  dia  rera  dia  i  que  es  queden  
oblidades. Aquest objectiu creiem que a través de les diverses activitats que es van fer al 
voltant de les Jornades Solidàries, s'ha complert en un 100%, tot i  que va ser un any 
especial pel tema del Mil·lenari que es celebrava a Sant Adrià.

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  les  que  hi  ha  més 
compromís o reflexió.

En relació a la participació s'està content donat que ha hagut 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.

Potser va ser la Fira d'entitats de solidaritat i la Festa del Comerç Just, que van quedar 
una mica més deslluïts pel fet de coincidir totes les fires al mateix dia i el no poder fer-la a 
la plaça de la Vila on és el seu lloc habitual. Però també es va tenir l'oportunitat de tenir  
obert el Refugi Antiaeri i poder fer les projeccions dels documentals allà.

Un altre objectiu era el  de fomentar el  comerç just i  el  consum responsable tant dins 
l'Ajuntament com a la població en general. Donada la situació d'aquest any al municipi  
celebrant el Mil·lenari, la Festa del Comerç just es va celebrar conjuntament amb la Fira 
d'entitats de solidaritat. També es va fer l'exposició i la cata de cafè de comerç just, ja  
preparant el projecte que dona suport la Diputació de Barcelona, el Cafè Ciutat.

Pel que fa les altres accions de sensibilització vers la pau i  aquest any tampoc s'ha pogut  
commemorar el Dia Internacional de la Pau, però les accions que s'han anat fent al llarg  
de l'any i donat el tema de les jornades, ja s'ha treballat en el municipi. Fins i tot l'haver 
rebut al Port Fòrum de Sant Adrià el vaixell Estelle que anava a Gaza,  el poble palestí 
també pateix un conflicte oblidat.

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.

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 2012 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
Sosteniment a la cohesió social a El Salvador, a partir dels joves: per una ciutat de 
la convivència     

– Grup de Solidaritat, És l’Hora! 
Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo  integral de la infancia, Pueblo 
Nuevo -Perú

– Fundació Pau i Solidaritat
Promoció  de  la  defensa  dels  drets  humans  i  laborals  de  les  treballadores  i 
treballadors del sector informal a Hondures.           

– Casal dels Infants per l'acció social als barris          
100% Drets, 100% Oportunitats. Unitat de formació i apoderament de les mares 
solteres a la ciutat de Tànger (Marroc)


