
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 2013 es va consolidar i reglamentar el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació 
de Sant  Adrià  de Besòs. Després d'uns anys de treballar  com a Taula de Solidaritat, 
finalment es va redactar per part de les entitats i persones que constituïen aquesta taula i 
la  Regidoria  de  Solidaritat,  amb  el  suport  del  Servei  de  Participació  Ciutadana,  el 
Reglament i al dia 30 de maig es va aprovar i constituir el Consell.

A partir de les primeres reunions de l'any amb les entitats, es va veure que aquest any 
s'hauria de reflexionar sobre el problema al Sàhara Occidental, donat tots els incidents 
que  havien  hagut  fins  el  moment,  els  judicis,  la  manca  d'aliments  i  medicaments  als 
Campaments de Refugiats. A partir de que una de les entitats locals de solidaritat està 
molt lligada als Campaments Sahrauís i que va presentar la situació, es va pensar aquest 
any que una de les prioritats era la cultura de la pau, els drets humans i la cooperació, i fer 
veure a la població en general que aquesta cooperació és necessària, tot i la crisi del  
nostre país, les retallades... Per tant aquest any 2013, les Jornades solidàries van tenir 
com a tema el Sàhara Occidental, però també a través de les activitats programades, es 
va incidir en el canvi, en una cooperació que ha de ser transformadora no de caritat i en 
tot el que fa el treballar per la cultura de la pau i els drets humans.  Per tant el lema que 
s'ha portat com a fil conductor tant per l'any 2013 com per les Jornades solidàries ha estat  
SÀHARA OCCIDENTAL, UN CONFLICTE SILENCIAT.

Per altre costat, tal i com s'està fent des de fa uns anys, la sensibilització vers el comerç  
just i el consum responsable. Aquest any amb la presentació i l'impuls del Cafè Sant Adrià.

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. 

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

MARC INSTITUCIONAL

El Consell Municipal 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, persones individuals i  altres entitats que hagin declarat la seva 
intenció  de  participar-hi,  i  representants  dels  grups  municipals  amb  presència  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 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.

El  projecte  Cafè  Sant  Adrià  es  va  presentar  a  la  ciutadania  el  dia  14  de  desembre 
simultàniament  al  Mercat  Municipal  i  a  la  plaça de la  Vila,  després de tot  un  proces 
participatiu on es va escollir la barreja de cafès que porta el paquet, amb representants 
dels comerciants, entitats i persones que van estar presents a títol personal. També la  
fotografia que porta el paquet va ser escollida per la ciutadania a través d'una enquesta a  
la web i diferents mitjans de comunicació del municipi, d'entre tres fotografies proposades.

ACTIVITATS REALITZADES

• ABRIL:

– Inauguració  de  les  XVI  Jornades  Solidàries  SÀHARA  OCCIDENTAL,  UN 
CONFLICTE  SILENCIAT,  passi  del  documental  Hijos  de  las  nubes,  la  última 
colónia,  del director Álvaro Longoria i produïda per Javier Bardem.  Premi Goya 
2012 al  millor  llargmetratge documental.  Xerrada i  posterior  debat  amb Oualad 
Mousa,  representant  del  Front  Polisari  a  Catalunya  i  amb Hassana  Aalia,  jove 
activista sahrauí refugiat al País Basc, a la Biblioteca Font de la Mina el dia 16 
d'abril.
Anterior al passi del documental, Hassana Aalia va ser rebut per l'Alcalde de Sant 
Adrià i va signar al llibre d'honor de la ciutat.

 
– Passi del documental “El somriure d'Smara”,  de la directora Mireia Salgado. 

Documental que acompanya a l'exposició  Nosaltres també, amb fotografies de la 
mateixa Mireia Salgado. A la sala d'actes de la Biblioteca de Sant Adrià, el dia 18 
d'abril.

– Exposició  “Nosaltres  també”,  amb  fotografies  de  Mireia  Salgado  i  Eduard 
Gómez, que mostrava l'escola d'educació especial d'Smara. A la sala d'exposicions 
de la Biblioteca de Sant Adrià, del 16 al 28 d'abril.

– Exposició de fotografies de Paco Delgado, de temàtica variada, totes realitzades 
en els Campaments de Refugiats Sahrauís, ens mostraven el dia a dia, la gent, les 
costums.... A l'espai Cultural Font de la Mina, del 16 al 28 d'abril.

– Xerrada / Tertúlia Literària amb  l'escriptor sahrauí Bahia Mahmud Awa  a través 
del llibre El sueño de volver, es va fer un recorregut i una reflexió sobre la cultura, 
els costums i la situació del Poble Sahrauí. A la sala d'actes de la Biblioteca de 
Sant Adrià, el dia 24 d'abril.



– Xerrada “Cooperació Internacional, necessària en temps de crisi”,  al voltant 
de la necessitat de cooperar tot i les retallades actuals, a càrrec d' Antoni Cabré 
Segarra, membre de la Junta Directiva de la Federació Catalana d'ONG's i amb la  
participació de representants de les entitats locals de solidaritat i cooperació que 
expliquen el projecte subvencionat per l'Ajuntament de Sant Adrià. A la sala d'actes 
de la Biblioteca de Sant Adrià, el dia 25 d'abril.

– Xerrada sobre el Projecte d'Estudiants Sahrauís,  dirigida a alumnes de cicle 
superior d'ESO i Batxillerat, sobre el projecte que porta a terme la Lliga d'estudiants 
Sahrauís, sobre estudiants, nois i noies, dels Campaments de Refugiats, acollits  
per famílies a Catalunya per que puguin desenvolupar els seus estudis superiors o 
formació. A l'Institut Manuel Vázquez Montalbán de Sant Adrià de Besòs, el dia 26 
d'abril.

– Sopar literari i  tertúlia  amb l'escriptor  Felipe López Aranguren,  al voltant del seu 
llibre El negocio del hambre, en col·laboració amb UNESCO Sant  Adrià i Biblioteca 
Sant Adrià, 26 d'abril.

– Exposició Els bancs passen factura, a la sala d'exposicions del Polidor, del 15 al 
28 d'abril, amb motiu de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica.

• MAIG:

– FIRA D'ENTITATS DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ, amb la participació de les 
entitats locals de solidaritat i altres entitats convidades del Barcelonès, a la plaça 
de la Vila de Sant Adrià.
Activitats referents al tema de les Jornades, conta contes, grup d'animació infantil, 
degustació de menjar típic del país amb el que col·laboren les entitats locals de 
solidaritat. També amb un concert fusió de música flamenca i sahrauí.
Estava prevista pel 27 d'abril de 2013, però es va haver d'ajornar per previsió de 
pluja i es va realitzar el dia 4 de maig.

– FESTA  DEL  COMERÇ  JUST  I  LA  BANCA  ÈTICA,  FIRA  DE  CONSUM 
RESPONSABLE,  adhesió a la  Festa  del  Comerç Just  i  la  Banca Ètica que es 
celebra arreu de Catalunya impulsada per Setem amb la col·laboració de diferents 
entitats i administracions públiques.
Organitzada  en  el  marc  de  les  Jornades  Solidàries,  conjuntament  amb la  Fira 
d'entitats de solidaritat i cooperació, el dia 4 de maig.

• 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. Aquest any 2013 van venir un total de 7 
nens i nenes sahrauís.

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.



• SETEMBRE:

– Exposició de quadres sobre el Mur del Sàhara i els Drets Humans , de l'artista i 
pintor  sahrauí   Mohamed Moulud Yeslem,  del  6  al  20  de setembre de 2013 a 
l'entrada de l'Arxiu Municipal. Passi simultàniament del documental “Las flores del  
muro”, realitzat pel mateix Mohamed Moulud Yeslem.

– Taller de flors  a la matinal infantil  de la Festa Major de Sant Adrià el dia 9 de 
setembre.

• OCTUBRE:

– Votació per tal d'escollir la fotografia que anirà al paquet de Cafè Sant Adrià, del 
14 al 23 d'octubre. Durant aquestes dates tant a la web de l'Ajuntament com a dos 
dels diaris digitals que tenim a la ciutat, van estar exposades tres fotografies de 
Sant Adrià per tal de que la ciutadania tries la que creia més idònia per tal de posar 
al paquet de cafè.

– Presentació del  projecte  Cafè  Ciutat  i  tast  del  Cafè Sant  Adrià ,  escollint  la 
barreja que actualment surt al paquet, 70% aràbiga de la cooperativa de dones 
M.U.S.A. de Chiapas, i  30% de robusta, de la cooperativa de Tanzània, Kagera 
Cooperative Union, amb representants de comerciants del municipi, d'entitats i del 
propi Ajuntament, el dia 24 d'octubre a l'espai Fiveller. També en aquest acte es va 
donar a conèixer la fotografia guanyadora que aniria al paquet de Cafè Sant Adrià.

• DESEMBRE:

– Presentació a la ciutadania del Cafè Sant Adrià simultàniament en dos llocs de 
Sant Adrià, el dia 14 de desembre. 

A la  plaça  de  la  Vila  de  Sant  Adrià  dins  la  matinal  del  consum  responsable 
organitzada amb la Regidoria de Polítiques d'Igualtat i CIOD, i amb la presència 
d'altres entitats del municipi sobre el tema del consum responsable. Degustació i es 
va posar també l'exposició sobre el projecte del Cafè Ciutat i cafè de comerç just. 
Amb  la  col·laboració  de  Fundació  Grup  Tercer  Món  Mataró,  coordinadors  del 
projecte,  també  presents  en  aquesta  presentació  junt  amb  Carme  Aroles, 
representant de la Diputació de Barcelona.

I al Mercat Municipal en el marc d'una activitat realitzada per la Regidoria de Medi 
Ambient i Mercat Municipal sobre productes de Km.0, conjuntament amb Fundació 
Formació i Treball.

– Presentació i degustació del Cafè Sant Adrià a la Fira de Nadal del Barri de la 
Mina de Sant Adrià de Besòs, el dia 20 de desembre.



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 i altres activitats.

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.

La  coordinació  amb  els  agents  implicats  en  el  projecte  de  Cafè  Ciutat,  així  com  la  
complicitat  amb altres  Regidories   i  Serveis  de  l'Ajuntament  per  tal  de  poder-ho tirar 
endavant. Parlar i visitar a diferents comerciants del municipi per presentar-lis el projecte i  
portar paquets de cafè Sant Adrià.

CONCLUSIONS

La consolidació aquest any del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, ha ajudat a  
portar a terme les actuacions programades i ha estat de gran ajut, tot i les dificultats i  
traves que en algun moment s'han tingut, no per part de les entitats integrants, si no per 
altres membres.

Les Jornades Solidàries d'aquest 2013 van seguir el model que es portava fent des de 
feia 16  anys, estan consolidades ja a Sant Adrià i, sobre tot, en l'espai i temps. Han tingut  
molt bona acceptació per part de la població del nostre municipi, per un costat pel tema, 
doncs no és un tema que estigui a primera linia de notícies, es sap poca cosa, ens arriba 
poca informació sobre el Sàhara i els Campaments de Refugiats, la zona ocupada, són 
temes un tant desconeguts i el fet de fer una mica de mirada històrica i mostrar l'actualitat,  
la lluita pels Drets Humans, el desig de pau d'un poble i la seva lluita no violenta. Per altre 
costat  la  implicació  de  l'entitat  Yalah,  solidaris  amb el  Poble  Sahrauí,  una  entitat  del 
municipi  i  que  també  arrossega  força  gent,  sobre  tot  també,  pel  tema  del  projecte 
Vacances  en  Pau,  que  el  coordinen  aquí  a  Sant  Adrià  i  que  es  recolza  des  de  
l'Ajuntament.

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.  Aquest  any  2013,  s'ha  fet  molta 
referència a la imatge gràfica de les Jornades, totalment encertada. Visualment dona el  
missatge del lema  SÀHARA OCCIDENTAL, UN CONFLICTE SILENCIAT.  Referent a la 
coordinació amb altres departaments o serveis de l'Ajuntament, un 100% de l'esperat.

La Fira d'entitats de solidaritat que aquest any s'hagut de fer amb la Festa del Comerç 
Just, finalment s'ha valorat com a positiu, doncs s'aprofiten recursos. 

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. Sobre tot, seguint  
el tema de les jornades, es van fer diferents accions a la Festa Major per setembre i al 
desembre, amb l'exposició de quadres sobre el mur del Sàhara, el passi del documental i  
una acció que es va fer sobre les mines antipersones amb el taller de flors pel mur.

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.  

L'altre objectiu que es proposa la Regidoria de Solidaritat des de fa uns anys, el foment  
del comerç just, aquest any, sobre tot, s'ha vist amb un nou impuls amb la posada en  
marxa el projecte de Cafè Ciutat a Sant Adrià.

Malgrat els primers entrebancs i falta de temps, donat altres feines que comporta el treball  
del dia a dia al Departament de Solidaritat, va començar a engegar-se el projecte una 
mica tard, però entre totes les persones, entitats i regidories es van posar a la feina i es va 
tirar endavant. Sobre tot des de la Regidoria de Solidaritat es valora molt positivament 
l'acompanyament i coordinació de l'entitat Fundació Tercer Món Mataró i el recolzament  
de la Diputació de Barcelona, a través de Carme Aroles.

El Cafè Ciutat ja és una realitat a Sant Adrià com a Cafè Sant Adrià. La seva presentació 
el dissabte 14 de desembre simultàniament a la plaça de la Vila i al Mercat Municipal, tot i 
que ens va comportar una feina de coordinació, va ser tot un èxit.  Va tenir molt bona 
acceptació  per  part  de la  ciutadania.  Per  tal  d'arribar  a  la  presentació  final,  ha hagut 
anteriorment, tot un procés participatiu.

Las cooperatives del Sud, amb les que es col·labora, són un punt també força important.  
Interessa molt per part del comerciant i per part també del consumidor, saber quin tipus de 
cafè  és,  la  barreja  i  a  qui  repercuteix  els  beneficis.  Es  valora  molt  positivament  la  
col·laboració sobre tot amb la cooperativa de dones de Chiapas.

Promoció econòmica de l'Ajuntament, també ha jugat un paper important en la posada en 
marxa del Cafè Sant Adrià, doncs des d'allà es va fer el primer pas i visita als comerciants  
de Sant Adrià per tal de presentar-lis el projecte. Un cop es va fer aquest primer pas, ja 
vam entrar nosaltres i pel mes de desembre es van aconseguir quatre punts de venda a  



Sant Adrià i un en una entitat de Badalona, molt propera al nostre municipi. El dia de la  
presentació a la plaça de la Vila, una de les entitats locals de solidaritat que acostuma a 
portar producte de comerç just quan posa paradeta en alguna fira, va ser l'encarregada de 
vendre. Al llarg del matí va vendre 21 paquets i comptant amb els punts de venda durant  
el mes de desembre, va ser un total de 87 paquets que es van vendre.

Pensem que amb la difusió que s'ha donat, la implantació en aquests cinc punts de venda 
a  Sant  Adrià,  i  la  bona  acceptació  per  part  de  la  població  i  també  de  les  diferents  
regidories, així com de Regidors i Regidores del consistori, s'ha donat a conèixer què és 
el Comerç Just i s'ha sensibilitzat vers un consum responsable, començant pel cafè.

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 2013 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
Desenvolupament de la infantesa i la joventut de la localitat de Villa Tzuchi, a El  
Salvador, com a prevenció a la violència.   

– Grup de Solidaritat, És l’Hora! 
Infancia con oportunidades para un desarrollo integral y oportuno

– Fundació Pau i Solidaritat
Enfortiment dels mecanismes de promoció, protecció i defensa del treball digne a 
Guatemala            

– 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 Tànger (Marroc)  

També s'ha  col·laborat  amb el  Fons Català  de  Cooperació al  Desenvolupament,  amb 
aportació al projecte d'emergència als Campaments de Refugiats de Tindouf.


