
01.- PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA

Cada any la Regidoria de Solidaritat amb el Consell Municipal 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. 

Aquest any 2017, el  tema conductor ha estat  una continuació al  de l'any anterior,  les 
persones refugiades.  Així com l'any 2016 vam voler mostrar la realitat de les persones 
refugiades,  la  crisi,  els  Camps  de  Refugiats,  denunciar  la  vulneració  del  Drets 
Humanans... Aquest any, tot i que s'ha continuat amb el tema dels Drets Humans, també 
s'ha volgut incidir en l'acolliment de les persones, en viure la diversitat i vers una 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 i com ja es porta fent des de fa dos anys, s'ha celebrat la Festa junt amb el  
Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament.

També i seguint amb la linia del comerç just, aquest any 2017 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 
integradores del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de Sant Adrià de Besòs.

2.- 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. A més 
també l'integren els 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.

3.- ACTIVITATS REALITZADES

• GENER: 
Concentració en suport a les persones refugiades a la plaça de la Vila

• FEBRER:
Adhesió a la campanya “Casa nostra és Casa vostra”
Concentració en suport a les persones refugiades a la plaça de la Vila

• MARÇ:
- Parada informativa i sensibilització sobre Dones Refugiades a la plaça del Mercat 
el dia 8 de març, amb motiu del Dia de la Dona Treballadora i en el marc de les  
activitats que es realitzen al municipi des del CIOD
- “L'hora del te”, el dia 9 de març, al MhiC amb la xerrada de Teresa Palop de l'ACP 
sobre  les  dones refugiades als  Campaments  de Refugiats,  i  testimoni  de dona 
refugiada
-  Col·laboració  en  la  projecció  solidària  pels  drets  de  les  persones  migrades 
“Fermentación espontánea”, al MhiC, 11 de març.
- Xerrada “Dona i  Drets Humans a Colòmbia” a la Biblioteca Sant Adrià,  28 de 
març,  per  Paula  Gauona  Rúa,  Defensora  dels  Drets  Humans  de  la  Fundació 
DHOC, amb èmfasi en Memòria Històrica, víctimes i reparació
- Concentració en suport a les persones refugiades a la plaça de la Vila

• ABRIL:
- Exposició “Refugiats, per què?” de FundiPau, a la Biblioteca Sant Adrià, del 10 
d'abril al 2 de maig. 
- Inauguració de l'exposició a càrrec de Toni Soler, President de FundiPau, el 19 
d'abril
- Visita guiada per l'exposició amb alumnes nouvinguts del Centre de Normalització 
Lingüística de Sant Adrià.
- Concentració en suport a les persones refugiades a la plaça de la Vila

• MAIG:
- Exposició “Bombai en Blanc i Negre”, de Sonrisas de Bombai, del 8 de maig al 2  
de juny, a la Biblioteca Sant Adrià
- Xerrada presentació de l'exposició  “Bombai  en Blanc i  Negre”,  11 de maig,  a 
càrrec de Jorge de Ory, Responsable de Projectes de Sonrisas de Bombai.
- Exposició “Els Murs de la Vergonya”, del Grup Eirene, i tallers en el marc de la 
mateixa exposició amb IES Manuel Vázquez Montalbán, al MhiC, del 8 de maig al  
12 de juny
- Cada divendres del mes de maig de 10,30 a 12,30h al Mercat Municipal, tast de 
Cafè Sant Adrià i difusió Comerç Just.
-  Exposició  “Refugiats”  de  la  Fundació  Ateneu  Sant  Roc,  a  l'Institut  Manuel  
Vázquez Montalbán
- Concentració en suport a les persones refugiades a la plaça dela Vila

• JUNY: 
- XVII Festa del Medi Ambient ,del Comerç Just  i l'Energia Sostenible, dissabte 10 
de juny a la plaça de la Vila



• OCTUBRE:
- Exposició “Living on the edge”, produida per ICIP, al Mercat Municipal del 29 de 
setembre al 23 d'octubre
- XX Jornades Solidàries, “Persones refugiades, acolliment i convivència. VIDES I 
PERSONES”

-  Fira  d'entitats  de  solidaritat,  dissabte  21  d'octubre,  plaça  de  la  Vila 
(ANUL·LADA)
- Fira Menja't el Món, 21 i 22 d'octubre, plaça de la Vila (ANUL·LADA)
-  Xerrada  –  col·loqui  sobre  l'actualitat  de  les  persones  refugiades  amb dos 
membres de Beers & World, experts en el tema. Ateneu Adrianenc

4.- 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 tres 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. Un cop tots aquests passos, rebre el projectes, revisar-
los, valorar-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.

Aquest any també s'ha rebut un projecte d'emergència sobre el fenòmen de El Niño a 
Perú, a proposta de l'entitat local Grup de Solidaritat És l'hora!. Fer tots els tràmits per tal  
de fer possible aquesta aportació.

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.

Aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, tant als projectes que des 
del mateix Fons proposen, com a les campanyes d'emergència que també proposen des 
del  Fons.  Aquest  any  s'ha  fet  aportació  a  un  projecte  sobre  persones  refugiades,  
Programa socieducatiu  i  de recuperaió emocional  per  als  refugiats  a Grècia.  Projecte  
XEFLIS, i pel que fa a projecte d'emergència, s'ha destinat a un projecte de reconstrucció 
a causa del terratrèmol a Mèxic.

S'ha assistit a Jornades i reunions promogudes per organismes com el Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i  
l'AMB.

Al desembre del 2013 es va iniciar el projecte de Cafè Sant Adrià, aquest any 2017 a part 
de donar un nou impuls al  projecte,  també es va notant  que es va consolidant en el 
muncipi.  S'ha aconseguit tenir dos punt de venda al Mercat Municipal i  fer accions de  
difusió dins d'aquest. Això comporta l'estar pendent de les botigues i espais que tenen a la 
venda el Cafè Sant Adrià, fer comandes i portar-les a les botigues, estar en contacte amb 
el proveïdor. 



També s'ha participat de les reunions i trobades sobre el Cafè Ciutat i  hem estat dels  
impulsors  de  la  Xarxa  de  Cafè  Ciutat,  que  aglutina  els  diferents  Ajuntaments  que 
participen del projecte.

A part, en el dia a dia per l'organització i programació dels actes es realitzen reunions amb 
tècniques i  tècnics  d'altres  serveis  i  departaments  de  l'Ajuntament,  així  com amb les 
entitats de solidaritat i cooperació, i altres entitats de Sant Adrià, contacte amb tots els  
proveïdors de les diferents infraestructures pels actes. Contractar actuacions, espectacles, 
tallers,  gestions  de  factures,  arxiu...  Fer  la  difusió  a  diferents  medis  de  comunicació,  
premsa escrita, dels actes i activitats que es realitzen, al Viure Sant Adrià i a la web de  
l'Ajuntament,  a les entitats  de Sant  Adrià i  a les persones que a títol  individual  s'han 
interessat pel tema i que consten en una base de dades de la Regidoria.

5.- 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.  

Aquest any, per diferents circumstàncies i els moments actuals que s'estan visquen al  
nostre país, s'ha hagut de suspendre part de la programació prevista per a les Jornades 
Solidàries, la Fira d'entitats de solidaritat i cooperació que s'anava a fer alhora que la Fira 
Menja't el Món, una activitat nova que es proposava aquest any que, d'haver-se pugut fer, 
haguès donat un impuls important en la participació a la Fira de solidaritat per part de la 
ciutadania.

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. A més es valora molt positiu el celebrar-la 
junt amb la Festa del Medi Ambient. S'optimitzen recursos tant humans com econòmics, i  
de cara a la població és més visible.

De cara al proper any ens posem el repte de ser més visibles, de tenir més repercusió al  
municipi. Hem vist que una part important i a treballar són els joves, per tant s'intentarà  
incidir en els instituts a través d'accions programades específicament per a ells.

Un altre dels reptes és implicar més a la població en els temes de solidaritat internacional,  
drets  humans,  cultura  de  pau...  Treballar  els  ODS,  Objectius  de  Desenvolupament 
Sostenible, i fer que les entitats de solidaritat i cooperació locals, s'impliquin més pel que 
fa a la participació i sensibilització.

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.



ANNEXOS

Els díptics, tríptics, cartells... el material de difusió va en arxius adjunts.


