
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 2015, el lema conductor ha estat Solidaritat és nom de Dona. A partir d'aquest 
lema,  s'ha  volgut  posar  en  èmfasi  la  lluita  de  la  dona  en  els  països  en  vies  de 
desenvolupament,  no  com  a  víctima,  si  no  com  a  lluitadora  i  capdavantera  en  la 
transformació  de  la  societat,  tant  en  temes  de  pau,  com  el  vincle  amb  la  terra,  la 
desigualtat  i  la  pobresa.  També,  a  través  d'aquests  exemples  de  dones  s'ha  volgut 
reivindicar els valors de la cooperació, la solidaritat i la cultura de la pau.

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 impulsat una nova activitat conjuntament amb la Regidoria 
d'Infància, el Servei d'Educació i CIOD.

El tema de les persones refugiades ha estat present en el funcionament de la Regidoria 
de Solidaritat i en les accions que s'han realitzat a partir del mes de setembre.

També i seguint amb la linia del comerç just, aquest any 2015 s'ha donat un bon impuls al 
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% a cooperació i solidaritat.

ACTIVITATS REALITZADES

• FEBRER:
- Trobada Cafè Ciutat, el dia 11 de febrer, a l'Espai Cultural de la Mina. Organitzada  
per  l'entitat  Fundació  Grup  Tercer  Món  Mataró,  coordinadors  del  projecte,  i  la 
Regidoria de Solidaritat de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

• MARÇ:
- Exposició  Treballadores del món, de Fundació Pau i Solidaritat. Del 6 al 27 de 
març  a  la  Biblioteca  Sant  Adrià.  Amb  motiu  del  Dia  Internacional  de  la  Dona 
Treballadora, i amb la col·laboració de CIOD.

• ABRIL:

• XVIII Jornades Solidàries Solidaritat és nom de dona.
Del 13 al 19 d'abril.

- Inauguració de les Jornades el dia 25 de març a la sal d'actes de la Biblioteca 
de  Sant  Adrià.  La  xerrada  inaugural  va  ser  a  càrrec  del  Sr.  Arcadi  Oliveres, 
president de Justícia i Pau. 

- Teatrea
Amb  “Actrius”,  del  Foment  Hortenc.  Segona  obra  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 30 de març, al Casal de  
Cultura.

- Taller sobre Objecció Fiscal.
Dimecres 2 d'abril, a la Biblioteca de Sant Adrià.

- Sopar Literari. 
Acte organitzat per UNESCO Sant Adrià i Biblioteca de Sant Adrià, al que es dona 
suport des de la Regidoria de Solidaritat. Amb la presència de l'escriptora Mariona 
Masferrer i el seu últim llibre Tambakunda. Divendres 4 d'abril.

- Teatrea
Amb  l'obra  Mamma  Mia  (El  musical),  per  la  companyia  amateur  de  teatre, 
Desasteatre  del  Besòs.  Activitat  del  Cicle  Solidari  de  Teatre  Amateur,  Teatrea, 
organitzada per  Yalah,  Solidaris  amb el  Poble Sahrauí  i  Grup de Solidaritat  És 



l'hora!, entitats membres del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de Sant  
Adrià. Al Casal de Cultura, el diumenge 6 d'abril.

- Exposició “Canvi de Rumb: 9 condicions per a un món sense pobresa”
De l'Associació + Responsables. A la sala d'exposicions Pinós, Espai Cultural Font 
de la Mina, del 1 al 11 d'abril.

- Exposició “Murs”
Exposició  de  l'Ajuntament  de  Sant  Feliu  de  Llobregat,  sobre  els  murs  que 
actualment hi han al món. A la sala d'exposicions de la Biblioteca de Sant Adrià, del  
22 al 30 d'abril.

- Fira d'entitats de Solidaritat,  tot el dia de 11h. 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, aquest any amb un taller realitzat per  
SOS Racisme, sobre diversitat. També un espectacle familiar i una obra de teatre 
sobre els desnonaments. Va estar present la Biblioteca al carrer i durant tot el dia  
va haver tast del Cafè Sant Adrià. El dissabte 5 d'abril.

- Xerrada sobre la PAH
A la sala d'actes de la Biblioteca de Sant Adrià, el dimecres 9 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:

• Festa del Comerç Just i la Banca Ètica
Com cada any, aquest 2014 també ens vam adherir a la Festa del Comerç Just i la 
Banca Ètica, que es celebra arreu de Catalunya. 
Hi van haver alguns actes en relació a aquesta activitat.

- Taller “DONES I CRISI. Cercant alternatives! Banc del Temps de Sant Adrià”
Al CIOD, el dilluns 26 de maig. Activitat organitzada amb la Regidoria de Polítiques 
d'Igualtat.

- Passi del documental “La tassa pel mànec” i presentació de llibre
A la Sala de Plens de l'Ajuntament  de Sant  Adrià,  passi  del  documental  sobre 
Comerç Just, concretament sobre el cafè, “La tassa pel mànec”, i presentació del  
llibret  número 11 de la col·lecció  Bones Pràctiques de la  Cooperació Catalana, 
“Cafè Ciutat. Municipis pel Comerç Just”. Presentació a càrrec de Núria Camps, 
directora d'AVALUA. El dimarts 27 de maig.

- La Festa
Estava prevista el divendres 30 de maig per la tarda, amb un espectacle familiar i  
una  xerrada  a  la  mateixa  plaça,  “Qui  decideix  el  que  mengem?  Impactes  de 
l'agricultura  industrial  i  alternatives  des  de  la  sobirania  alimentària”  a  càrrec 
d'Esther  Vivas,  periodista  i  investigadora  en  moviments  socials  i  polítiques 
agrícoles i alimentàries. Tast del Cafè Sant Adrià i altres activitats.
Es va suspendre per pluja.



• JUNY: Tast del Cafè Sant Adrià
Dissabte 21 de juny, tast del Cafè Sant Adrià al Mercat Municipal, dins l'activitat 
promoguda pels comerciants del mercat i la Regidoria de Mediambient.

• 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 11 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.

• Tast del Cafè Sant Adrià
El  dimarts  8  de  juliol,  tast  del  Cafè  Sant  Adrià  a  la  finalització  del  Curs  de 
Manipulador d'Aliments realitzat als comerciants de l'Associació de Comerciants de 
la Mina.

• SETEMBRE:

• Espectacle familiar a la Festa Major
Activitat inclosa en el programa de Festa Major de Sant Adrià, realitzada el dia 8 de  
setembre a les 13h. a la plaça de la Vila de Sant  Adrià,  al  finalitzar la matinal  
infantil. 

• Inici exposició “Arpilleres indignades” al CIOD
A partir del 15 de setembre i fins el 15 de desembre, es va canviant cada quinze 
dies una Arpillera diferent a l'entrada del CIOD, amb la seva explicació. 
Exposició realitzada per la Fundació Ateneu Sant Roc.

• OCTUBRE:
Es van ressaltar dos dies que es commemoren internacionalment. Es a dir es va fer 
un article per publicar-lo a la premsa local, Àrea Besòs i a la web de l'Ajuntament, 
així  com una  imatge  amb  una  frase  per  posar  a  pantalles  del  carrer  i  espais 
municipals.
Els dos dies que es van commemorar a l'octubre van ser:
- 2 d'octubre: Dia Internacional de la No Violència
- 17 d'octubre: Dia Internacional per l'Eradicació de la Pobresa

• NOVEMBRE:
Escrits enviats a la premsa local sobre la commemoració dels dies internacionals. 
Aquests van ser:
- 16 de novembre: Dia Internacional per a la Tolerància
- 29 de novembre: Dia Internacional de solidaritat amb el Poble Palestí



• DESEMBRE:

- Fira del Consum Responsable 
El dissabte 20 de desembre, matinal a la plaça de la Vila destinada a fomentar el 
consum responsable i les joguines no sexistes. Amb una mercat de segona mà, 
tallers i paradetes sobre consum responsable i comerç just. Fotocol i tast del Cafè 
Sant Adrià. Activitat organitzada amb la Regidoria de Polítiques d'Igualtat.

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 l'aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, ha estat a un 
projecte que s'ha realitzat aquí a Catalunya, el Migrazoom, on amb un grup de nois i noies 
migrants de la Mina es treballaven tècniques de vídeos i entrevistes. A Catalunya s'ha  
realitzat en tres municipis en col·laboració amb el Casal dels Infants per l'Acció Social als 
Barris. Del producte final es va fer un passi a un festival al Marroc, i es va organitzar una 
festa a l'octubre per que es coneguessin els integrants dels grups d'aquí Catalunya. Això  
ha comportat diverses reunions tant al Fons Català com amb membres del Casal dels 
Infants.

Donat que al desembre del 2013 es va iniciar el projecte de Cafè Sant Adrià, aquest any 
2014 ha estat l'impuls d'aquest. 

Alhora d'intentar trobar nous punts de venda. Aquest 2014 s'ha aconseguit tenir un nou 
punt de venda, un forn de pa, i que el Cafè Sant Adrià es pugui vendre també als bars i  
cafeteries dels Casals de la Gent Gran gestionats per l'Ajuntament, que són tres, el de 
Fiveller, el de Sant Joan Baptista i el de la Mina.

S'han fet els primers passos per tal de poder iniciar el projecte amb els comerciants de la  
Mina, diferents trobades i reunions amb la dinamitzadora comercial.

Una trobada amb tots els cafès ciutat que existeixen actualment, a Mataró el dijous 20 de 
febrer. 



Reunió el dia 28 d'abril al Pati Manning de presentació de La Festa del Comerç just i la  
Banca Ètica, organitzada per Setem Catalunya i la Diputació de Barcelona.

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 a la  
Plaça de la Vila 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. 

Pel que fa el format de commemorar els dies internacionals amb una imatge i un escrit, tot 
i la feina que comporta i de la previsió que de vegades és queda curta, es troba positiva,  
doncs arriba a força gent.

L'impuls del projecte del Cafè Sant Adrià ha estat molt important, i s'està consolidant en el  
municipi. Hi han 4 punts de venda estables, és a dir botigues, 2 entitats i els 3 Casals de  
la Gent Gran. Des de desembre del 2013 s'han venut 363 paquets, a part dels que s'han  
repartit com a difusió o a l'Ajuntament.

Com a objectiu de l'any 2015, 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.


