
Utopies17 PLA LOCAL DE SENSIBILITZACIÓ
Estimem el món construint la pau

El Pla Director 2017-2020, aprovat al febrer, 
defineix les polítiques públiques de cooperació 
al desenvolupament de Sant Joan Despí.

Els nous reptes
de la cooperació
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Treballar per un món millor, des de Sant Joan Despí
Antoni Poveda, alcalde de Sant Joan Despí

Sant Joan Despí ha demostrat al llarg dels anys ser una ciutat solidària i compromesa amb la lluita per un món millor.
La seva ciutadania sempre s’ha bolcat a favor dels més vulnerables d’aquí i de fora. 

Actualment, es calcula que al món hi ha 60 milions de persones desplaçades per la guerra i la injustícia.
Milers de persones intenten entrar a Europa buscant una vida en pau i dignitat, demanant que se’ls reconegui
el dret d’asil, però malauradament no s’han generat condicions d’acollida dignes i es troben les portes
de la UE tancades.

Sant Joan Despí s’ha sumat, en aquest sentit, a l’opció de ser ciutat d’acollida, oferint recursos municipals i d’un munt 
de persones voluntàries en cas que puguem fer realitat l’arribada d’aquestes famílies al nostre municipi. Així mateix ens 
hem sumat a les diferents campanyes que ciutadania i institucions realitzen per tal de fer sentir la nostra veu i la nostra 
voluntat de ser ciutat d’acollida. La darrera és la campanya Casa Nostra, Casa Vostra, l’adhesió a la qual es va aprovar en 
Ple per unanimitat, així com el suport a la manifestació del 18 de febrer per demanar a les institucions estatals l’acollida 
de refugiats.

El Pla Director de Cooperació, una eina de futur
Àlex Medrano, regidor de Cooperació i Solidaritat

Em fa molta il·lusió presentar-vos en aquesta revista les noves línies estratègiques del Pla Director de Cooperació 2017-
2020, que vol apostar per promoure una cooperació compromesa i participativa. Amb ell, renovem el compromís de 
treballar, des del municipi, per mantenir i ampliar la política pública local de cooperació, pau i drets humans. Aquest pla 
es va aprovar per unanimitat al ple celebrat el 23 de febrer.

L’elaboració del pla ha estat una tasca liderada per les entitats de la Comissió de Solidaritat, juntament amb els
diferents departaments de l’Ajuntament i discutit i aprovat per unanimitat per tots els grups polítics municipals.
Després d’analitzar la tasca de cooperació internacional i d’educació al desenvolupament impulsada en els darrers anys, 
s’ha promogut un procés de reflexió per identificar possibles millores en les polítiques públiques per respondre a les 
noves necessitats i als nous reptes que tenim plantejats. 

Em plau convidar-vos a participar a les jornades que organitzem en el marc d’Utopies Concretes per un món millor. 
Aquest any enfocades envers la dona i el seu paper transformador en el desenvolupament global, i en sensibilitzar-nos 
envers la manera en com consumim, i les repercusions que això pot tenir en les condicions de vida de moltes persones.

Utopies 2017 
Pla local de sensibilització 
“Estimem el món construint la pau”

Departament de Cooperació Ajuntament SJD
Gràfica i maquetació: Caracola.cat
Foto portada: Exposició Dona, la força
del canvi, de la Fundació Vicenç Ferrer

Base de dades
de voluntaris

Es crea una base de dades 
de persones que s’ofereixen 
voluntàries per col·laborar

en tasques d’acollida.

Sensibilització
Activitats de sensibilització per 

denunciar la situació als camps de 
refugiats i les polítiques europees 

al respecte. Fins al 30 de març, 
podem visitar la mostra Refugiats
a la biblioteca Mercè Rodoreda.

Declaració institucional
L’Ajuntament fa una declaració de rebuig 
a les polítiques europees de fronteres i a 

favor de l’acollida de persones refugiades al 
nostre municipi.

Pis d’acollida
S’ha habilitat un pis per a sol·licitants 

d’asil amb la col·laboració de 
Solidança, de la Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat (CCAR) i de la 
Comisión Española de Ayuda al 

Refugiado (CEAR).

Projectes d’ajut
A través del Fons Català de

Cooperació es col·labora en projectes 
d’ajuda als campaments de persones 
refugiades a les fronteres d’Europa.

Iniciatives i campanyes
Ens sumem a iniciatives i campanyes supramunicipals i ciutadanes 

per reivindicar el compliment del dret d’asil com a dret humà 
inalienable. La més recent a la qual ens hem sumat ha estat

Casa nostra, casa vostra.

JO TAMBÉ
VULL ACOLLIR

4-5. UTOPIES 2017 
La dona: clau per al desenvolupament 
i la democràcia, i ‘roba neta’ per 
evitar l’explotació infantil

6-9. PLA DIRECTOR
2017-20 I OBJECTIUS
Cap a una ciutadania més 
compromesa
Mecanismes i espais de participació

10. LA COOPERACIÓ 
ARREU DEL MÓN
Camins Solidaris i el seu projecte 
Vacances en pau
 
11. L’associació Arrel dona suport 
a les teixidores peruanes

12. Tricicle promou l’educació
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dona suport a les dones senegaleses

15. L’Església Evangèlica treballa 
pel futur dels joves de Costa d’Ivori
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UTOPIA 1: 
La força de la dona: clau per al 
desenvolupament i la democràcia

Utopies Concretes per un món millor torna aquesta edició amb dues noves propostes 
per reflexionar i debatre sobre les desigualtats al món. En la primera Utopia, aprofitant 
que estem en el mes de la dona, tractarem la importància del paper de les dones en les 
polítiques de desenvolupament. En la segona Utopia, ja a l’abril, la reflexió girarà entorn 
al paper que pot tenir el nostre consum en les condicions de vida de milers de persones 
arreu del món. ‘Roba neta’ preten reflexionar sobre les condicions infrahumanes i 
d’explotacio amb que està feta molta de la roba amb la que habitualment vestim.

Cafè col·loqui:
“EL PAPER DE LA DONA 
EN LA CONSTRUCCIÓ DE 
LA DEMOCRÀCIA EN ELS 
MUNICIPIS MARROQUINS” 
A les 19.30 h,
al Centre Cívic Les Planes
A càrrec de Zakia Mrini diputada
al Parlament marroquí.

Exposició:
“DONA, LA FORÇA DEL CANVI” 
Del 10 al 20 de març
al vestíbul de la Biblioteca 
Miquel Martí i Pol
de la Fundació Vicenç Ferrer.

 Dimarts4
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Cafè col·loqui:
“L’EXPLOTACIÓ INFANTIL
A LA INDÚSTRIA DEL TÈXTIL
A PAKISTAN” 
A les 19.30 h, Sala Aloma
del CC Mercè Rodoreda
A càrrec d’Esham Ullah Khan, 
activista contra l’explotació 
infantil al Pakistan. Al matí parlarà 
amb estudiants dels instituts. 

Exposició:
“UNA MIRADA AL COMERÇ
JUST A TRAVÉS DEL CÒMIC” 
Del 27 de març al 7 d’abril,
al vestíbul de la Biblioteca
Mercè Rodoreda
de Xarxa de Consum Solidari.

Les dones són i han estat claus 
per al desenvolupament. A més 
de representar la meitat de la 
població mundial i realitzar el 52% 
del treball, són vitals per la salut 
i l’educació d’infants i joves. No 
obstant això, només una desena 
part dels diners que circulen al 
món i una centèsima part de les 
propietats pertanyen a dones. 

La feminització de la pobresa, el 
repartiment desigual de la riquesa 
entre homes i dones i l’accés 
desigual als recursos i oportunitats 
són problemes reals que afecten el 
conjunt de la societat global.

És per això que hem decidit dedicar 
la primera Utopia a reflexionar 
sobre el paper de les dones en la 
democràcia i el desenvolupament; 
ja que com assegura l’Informe 
sobre Desenvolupament Humà 
del PNUD (Programa de la ONU 
per al Desenvolupament), “si no 
s’introdueix la dimensió de gènere 
en el desenvolupament es posa en 
perill el propi desenvolupament”.

El 15 de març tindrem l’oportunitat 
de tractar el paper de la dona en 
la construcció de la democràcia 
amb Zakia Mrini, diputada del 

Parlament marroquí i presidenta de 
la Comissió d’Interior, Comunitats 
Territorials i Governs Locals. 

A més, també podrem conèixer 
l’important rol de les dones en el 
desenvolupament amb l’exposició 
“Dona, la força del canvi” de la 
Fundació Vicenç Ferrer.

UTOPIA 2: 
Volem vestir ‘roba neta’ i lliure 
d’explotació infantil
Durant la dècada dels 90 van sorgir 
un seguit d’escàndols relacionats 
amb les condicions de treball en les 
cadenes de subministrament globals 
de la indústria de la moda. Aquests 
pretenien denunciar l’explotació de 
treballadors i treballadores menors 
de 16 anys en països com la Xina, 
l’Índia o Pakistan, per a les grans 
firmes del primer món.
 
Actualment, vint anys més tard, hi 
ha dades per a l’esperança. El treball 
i l’explotació infantil s’han reduït 
però encara estem lluny de la seva 
erradicació. Aquests progressos en 
la defensa dels drets dels infants, a 
més, no han estat assolits gràcies 
a les nostres decisions de consum, 
sinó més aviat a la tasca d’activistes 
d’aquests països que s’hi han jugat 
la vida. 

Com a consumidors i consumidores 
podem reduir la nostra complicitat 
amb l’esclavatge tèxtil del segle XXI, 
repensar qui i com ens vesteix. 
És per això que dediquem la segona 
utopia, a l’abril, a reflexionar 
sobre aquest tema i coneixerem de 
primera mà l’experiència de la lluita 
contra l’explotació infantil.

Podrem participar en un cafè 
col·loqui on intervindrà Ehsan 
Ullah Khan,un activista pakistanès 
que des de fa molts anys lluita 
denunciant l’explotació infantil 
d’algunes indústries al seu país. Ho ha 
sacrificat tot per la causa: la família, 
la professió, els amics. Ha estat  
condemnat a presó dotze vegades 
i torturat en diverses ocasions. El seu 
govern l’ha condemnat a pena de 
mort –per això es va haver d’exiliar– 
per denunciar que al Pakistan 
treballen infants per a empreses 
estrangeres en situacions d’esclavitud.

Una exposició de la Xarxa de 
Consum Solidari completarà aquesta 
segona Utopia.

 Dimecres15MARÇ 2017

Fotografia de la mostra ‘La dona, la força del canvi’ Fragment de l’exposició Una mirada al comerç just a través del còmic

NO TROBO FOTO
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El Pla Director de Cooperació 2017-2020 
defineix els objectius a assolir

Objectiu 1
Cap a una ciutadania més crítica i compromesa
El primer objectiu del Pla Director és promoure una ciutadania més crítica, compromesa amb la 
defensa de la pau i els drets humans, solidària i integradora. Per tal d’arribar-hi, durant l’any 
2016 s’han organitzat diferents activitats, fent especial èmfasi als col·lectius d’infants i joves.

Acabar amb la pobresa i les desigualtats són 
objectius que globalment cal aconseguir i des 
de Sant Joan Despí hem de contribuir-hi, ja 
que en un món globalitzat com el nostre, els 
canvis en el context internacional comporten 
canvis en l’àmbit local i viceversa.

L’Ajuntament i la Comissió de Solidaritat hem treballat 
en el Pla Director de Cooperació 2017-2020 per 
adaptar-nos a les noves necessitats de cooperació. 
Som plenament conscients que la crisi econòmica i 
financera internacional afecta tots els àmbits de la 
nostra societat. No obstant, l’agreujament de la crisi al 
Nord empobreix doblement el Sud i té efectes negatius 
a escala global de precarització de drets socials que 
crèiem consolidats. A més, en l’àmbit mundial veiem 
com les grans catàstrofes naturals són cada cop més 
freqüents, a causa de l’escalfament del planeta, entre 
altres motius.

Drets de l’infant
Des de fa més de 10 anys, durant els mesos d’octubre 
i novembre es treballa aquesta campanya amb els 
centres educatius. Aquest any, 1.250 estudiants han 
plasmat les seves reivindicacions en una exposició i 
la campanya ha finalitzat amb una festa infantil a la 
plaça de Catalunya.

Utopies concretes 2016
Les jornades de l’any passat van donar a conèixer el 
drama que viuen milers de persones que fugen de 
la guerra de Síria i la tasca que realitzen les ONGs 
Proactiva Open Arms i Acció Solidària Logística.
La segona utopia, a l’abril, ens va permetre reflexionar 
sobre com es fabriquen els mòbils, ja que molts 
materials són extrets de les mines mitjançant treball 
infantil i perillós i amb relació directa amb
el finançament de grups armats. Imatge de les participants del curs d’acollida que es va fer a final de 2016

Moment de la xerrada de membres de Proactiva i Acció Solidària i LogísticaLa Festa dels Drets de l’Infant va cloure les activitats realitzades a les escoles

7

Cursos d’acollida a persones 
nouvingudes
Dirigits a persones que fa menys de dos anys que són al 
nostre municipi, aquests cursos pretenen proporcionar 
coneixements i eines sobre com funciona la nostra 
societat i com ens organitzem a Sant Joan Despí.

Alhora, es calcula que al 
món actualment hi ha 
60 milions de persones 
desplaçades per la guerra
i la injustícia buscant asil.

És per això, que el Pla Director de Cooperació
(aprovat per unanimitat al Ple de febrer) 
emmarca l’acció de la ciutat en una concepció 
del desenvolupament humà que ha de ser 
sostenible; en els reptes i les oportunitats de la 
cooperació descentralitzada, i en els compromisos 
internacionalment adquirits per la comunitat.

El pla defineix objectius estratègics; àmbits d’actuació 
prioritaris; instruments per dur-ho a la pràctica; 
metodologia a seguir i capacitats i recursos requerits 
per a la seva aplicació. Aquesta revista presenta de forma 
resumida els objectius estratègics i activitats per assolir-los.

El Pla Director 2017-2020 continuarà donant suport a projectes que puguin millorar la vida de les persones que viuen en països més desafavorits
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Comissió de solidaritat
Nascuda l’any 1994, la Comissió de Solidaritat 
està constituïda de manera informal i canalitza la 
participació de les entitats i les ONGs i és el motor que 
impulsa les activitats de sensibilització i educació pel 
desenvolupament de la ciutat. 

Les entitats que actualment en formen part són 
Solidança, Creu Roja, els centres d’esplai El Nus i El 
Tricicle, Camins Solidaris, Església Evangèlica, Acció 
Solidària i Logística i L’Arrel, a més de persones que 
també hi col·laboren a títol individual. La Comissió 
de Solidaritat és un espai obert a qualsevol entitat 

competències de gestió en els darrers anys. Ha estat 
enriquidor, ja que el treball en xarxa, tot i resultar lent 
i complicat, enriqueix força les visions i enfocaments 
dels projectes i causen un impacte real molt més fort. 
En aquest temps, entre d’altres actuacions, s’han posat 
en funcionament cinc centres cívics i socioculturals.

Aquest any es farà una avaluació en profunditat 
d’aquesta primera etapa del projecte i una formulació 
participativa de projectes de futur.

Ciutats defensores
de drets humans
Sant Joan Despí forma part de la Xarxa de Ciutats 
Defensores de Drets Humans. Aquesta xarxa, formada 
per 14 municipis a més de diverses institucions i ONGs, 
fomenta la defensa dels drets humans. 

Així, a principis d’octubre es duu a terme un programa 
que porta a casa nostra a personalitats compromeses 
amb la defensa dels drets humans a diferents indrets 
del món amb l’objectiu de donar a conèixer les seves 
lluites en primera persona.

La ciutat participa en un projecte d’intercanvi d’experiències al Marroc En diferents equipaments es van col·locar dibuixos per recordar-nos els drets humans

Objectiu 2
Consolidar mecanismes i espais
de participació i coordinació
El treball en xarxa i coordinat permet dur a terme una gestió dels recursos més eficient
i enriquidora. Per aquest motiu, durant els darrers anys Sant Joan Despí ha entrat a formar
part de diverses xarxes de municipis, a més de comptar amb la Comissió de Solidaritat,
per treballar de manera coordinada tot allò relacionat amb la cooperació i la solidaritat.

o col·lectiu que vulgui treballar per la pau i el 
desenvolupament. D’aquesta manera, ha esdevingut 
un espai mixt entre l’Ajuntament i les entitats que ha 
permès un coneixement transversal entre tothom i ha 
possibilitat l’impuls del treball conjunt a la ciutat.

Projecte JUSUR
Des de 2010 l’Ajuntament participa en el projecte 
Jusur (que significa ponts) de cooperació directa amb 
ajuntaments metropolitans de Barcelona i de la regió 
de Marràqueix, al Marroc. El projecte ha servit per 
intercanviar coneixements i experiències sobre gestió 
cultural i polítiques participatives i municipalistes, 
ja que els municipis del Marroc estan en fase d’assolir 

Estudiants de secundària en una de les xerrades de Ciutats Defensores

En l’edició 2016 vam poder comptar amb la presència 
de Zaina Erhaim, periodista siriana,  Jeiccho Castaño, 
activista pels drets humans a través del hip hop a 
Medellín, Colòmbia,  a més de les xerrades del Mestre 
Pantera i l’advocada Maria Dantas sobre la vida diària
a les faveles del Brasil.

Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament
Per últim, el 15 de desembre de 2016 es va ratificar 
l’adhesió de Sant Joan Despí al Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, una organització 
formada per ajuntaments catalans i altres 
organitzacions municipalistes per gestionar de forma 
conjunta recursos relacionats amb la cooperació. 

D’aquesta manera, el fons actua com a instrument
de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans 
en els casos d’actuacions en situació d’emergència
i especialment en la postemergència i reconstrucció. 
A més, és la veu conjunta dels ajuntaments catalans 
compromesos amb la cooperació al desenvolupament 
i la solidaritat davant d’altres institucions nacionals, 
estatals i internacionals.

La Comissió de Solidaritat, motor de les activitats de sensibilització i educatives
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Perú · Arrel i Suvinkiyay

Casa comunal pels teixits ancestrals
de Patakancha
Amb l’objectiu d’empoderar les dones de 
la comunitat rural andina de Parakancha, 
l’entitat Suvinkiyay pretén construir un espai 
on puguin continuar fent els seus teixits 
ancestrals en bones condicions i sense fred,
un projecte que beneficiaria 150 famílies. 

Suvinkiyay compta amb la participació de l’associació 
catalana Arrel per dur a terme aquest projecte. 
Aquesta zona es troba a 4.000 metres d’alçada i durant 
la temporada de pluges les temperatures arriben als zero 
graus. Aquests teixits són cultura i tradició, a la vegada 
que la principal font econòmica de la comunitat.

Durant tot el procés les dones del poblat han participat 
en la creació de l’espai. Seguint el tarannà propi 
assembleari del poblat, han anat comunicant a la resta 
dels habitants quins eren els passos que necessitaven. 

El nou espai beneficiarà al voltant de 150 famílies

Dones de la comunitat de Parakancha, Perú

Durant tota la construcció del centre, els homes del 
poblat (marits de les dones teixidores) juntament amb els 
dos arquitectes tècnics faran la construcció de la casa. 

A més, el projecte també vol formar aquestes dones
en gestió i vendes i, a la llarga, desenvolupar el turisme 
responsable i respectuós a la zona posant en valor les 
tradicions andines amb la dona com a motor.

La situació econòmica de Perú mostra indicadors 
macroeconòmics favorables, però això no s’ha traduït 
en una reducció efectiva de la pobresa.

Això es veu clarament a les zones rurals, on les 
persones no tenen serveis ni recursos econòmics,
més enllà de l’alimentació bàsica.

Camins solidaris
Un any més, Camins Solidaris participa en el programa 
‘Vacances en Pau’, amb l’objectiu de facilitar que els 
infants refugiats dels campaments sahrauís passin 
unes bones vacances amb famílies santjoanenques, 
disposant de comoditats que no tenen als campaments, 

Objectiu 3
Millorar la qualitat i l’eficàcia de la cooperació 
al desenvolupament
Diferents entitats de Sant Joan Despí participen en projectes de cooperació arreu del món. 
Aquest objectiu estratègic preveu continuar treballant en aquest tipus d’actuacions per tal 
de contribuir a la construcció d’un món millor, tot millorant l’eficàcia de l’Ajut Oficial al 
Desenvolupament (AOD) als països i pobles que definim com a prioritaris. Aquests projectes
es fan en col·laboració amb entitats autòctones de la zona on s’actua. 

visites mèdiques, activitats variades –participen 
als casals i campus–, i amb unes temperatures més 
suportables. Aquest projecte es duu a terme amb 
l’entitat sahrauí Frente Polisario i està destinada a 
infants d’entre 6 i 12 anys.

PERÚ

GÀMBIA

SÀHARA

BOLÍVIA

SENEGAL

COSTA D’IVORI

Projecte de Camins Solidaris

Projecte de L’Arrel i Suvinkiyay

Projecte del CE El Tricicle
i la Fundació Social Uramanta

Projecte de Solidança
i MboloAssociation

Projecte d’Acció Solidària
i Logístic i AGIR (Associations
General des Interventants Ruraux)

Projecte de l’Església Evangèlica
de Sant Joan Despí i Jeunes Espoire 
d’Afrique
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Gàmbia · Solidança i MboloAssociation 

Fandema, promoció de l’ocupació i 
l’emprenedoria per a dones de Tujereng
Fandema (en mandika, ajuda’t a tu mateix) 
és un projecte de desenvolupament local, 
comunitari i sostenible que promou l’Associació 
Solidança, amb MboloAssociation, amb 
l’objectiu de fomentar l’empoderament de les 
dones de Tujereng, Gàmbia.

Adreçat a les dones d’aquesta comunitat, a través 
del projecte es treballa la formació, la salut i el 
desenvolupament social. Des de 2010, més de 315 
dones han estat formades en competències socials i 
tècniques, 18 dones han posat en marxa el seu propi 
negoci i s’han creat 6 cooperatives de dones.

Actualment el projecte Fandema és un referent al 
país sobre la integració holística de gènere en el 
procés d’empoderament de la dona com la generació 
d’oportunitats laborals en el món de les energies renovables.

La formació digital és bàsica per augmentar les oportunitats

Moltes dones han desenvolupat negocis relacionats amb les energies renovables

El Club d’Esplai El Tricicle i la Fundació Social 
Uramanta volen fomentar l’actitud crítica, 
constructiva i proactiva dels infants i joves, 
tant a Cochabamba com a Sant Joan Despí, 
així com permetre l’intercanvi i el coneixement 
mutu d’ambdues comunitats. Aquesta actuació 
beneficiaria 117 infants i joves i les
seves famílies. 

Els infants i joves amb qui treballa la Fundació Social 
Uramanta a Cochabamba (Bolívia), són població en 
situació de molta vulnerabilitat i risc social, sovint de 
famílies monoparentals i de nivell socioeducatiu molt 
baix. Sovint les famílies no poden donar oportunitats 
educatives de qualitat als infants, i els governs locals i 
nacional tot i fer esforços, aconsegueix poques millores 
en la qualitat de vida dels infants i joves. És en aquest 
context que el Club d’Esplai El Tricicle tracta de generar 

Les activitats educatives i d’intercanvi cultural milloren la vida dels infants

Bolívia · CE El Tricicle i la Fundació Social Uramanta

Enfortir les capacitats educatives i lúdiques
a Sant Joan Despí i Cochabamba

oportunitats educatives i felicitat a través de projectes 
de cooperació amb els infants del centre Vicente Cañas.

La tercera edició del projecte d’intercanvi amb els 
infants de la Fundació Uramanta i el Centro Vicente 
Cañas treballa diferents eixos: descoberta del poble 
per mitjà de Gimkanes i jocs de pistes; implicació amb 
el territori; perspectiva de gènere; coneixement de la 
cultura popular, i intercanvi directe entre els infants i els 
educadors i educadores (via Skype). Amb això, es pretén 
contribuir a recuperar, conèixer i millorar els espais de 
comunitat i convivència a partir de l’acció educativa 
i col·lectiva dels infants i joves de Cochabamba i Sant 
Joan Despí. Al bloc http://projectes.fundesplai.org/
cochabambasantjoandespi cochabambasantjoandespi 
podeu veure fotos i tenir més informació de totes les 
activitats que fem.

A la imatge, els joves caminen per conèixer un abocador de la seva comunitat

Això es fa per mitjà de la formació, oferint a les dones 
nocions bàsiques de lectura, escriptura manual i 
digital, i d’anglès, així com en competències tècniques 
en àrees com el tèxtil, les energies renovables, la cuina 
i la manipulació d’aliments, la docència, etc. Aquest 
projecte neix de la demanda social d’associacions de 
dones del poble i el suport dels òrgans de govern local, 
amb l’objectiu de generar llocs de treball i millorar la 
qualitat de vida de les beneficiàries.

El projecte també inclou mòduls d’autoocupació que 
fomenten l’emprenedoria. Les dones que plasmen una 
idea de negoci en un pla viable reben un microcrèdit 
per posar-lo en marxa i així establir noves opcions
de futur.
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Costa d’Ivori · Església Evangèlica SJD i Jeunes Espoire d’Afrique 

Construcció d’un centre per formar la joventut 
colpejada per la crisis sociopolítica i militar
Durant aquests anys, Costa d’Ivori ha patit 
un conflicte armat que ha afectat tota la 
població, però en especial els més joves. 

L’oest de Costa d’Ivori va ser la zona més colpejada
per la violència durant la crisis que va patir el país 
de 2001 a 2012. La majoria d’edificis públics van ser 
destruïts, molts pobles incendiats i moltíssimes famílies 
van quedar totalment desestructurades a conseqüència 
de la guerra. La pitjor part se la van endur els infants 
i joves, ja que molts van quedar exposats a la violència, 
la delinqüència i la pobresa sense cap formació escolar 
ni professional, reduint les seves opcions d’un
futur millor.

Amb l’objectiu de guarir les ferides de la guerra 
entre la població jove i oferir-los oportunitats de 
futur satisfactòries, així com fomentar la pau i la 

Els joves treballen en la construcció d’un edifici per rebre formació

no-violència, l’Església Evangèlica de Sant Joan
Despí amb Jeunes Espoire d’Afrique va posar
en marxa aquest projecte que ara per ara beneficia 
150 joves excombatents i orfes d’entre 15 i 18 anys
de Dakoupleu.

Aquest projecte vol habilitar un edifici amb tres 
aules per a la formació dels joves de la zona que han 
patit les conseqüències de la guerra i no han tingut 
l’oportunitat d’estudiar. Per mitjà de la formació
es pretén oferir-los un futur millor i una educació
en els valors de la pau i la convivència perquè puguin 
tirar endavant amb les seves vides, i sobreviure lluny 
de la violència que han patit des de petits i petites.

La guerra va exposar a molts joves a la violència i la falta d’educació i formació

Les hortes comunitàries estan gestionades per una associació de dones

Senegal · Acció Solidària i Logístic i AGIR 
Millora de les activitats productives de les 
hortes comunitàries de Medina Boudialabou
El poble de Medina Boudialabou es troba
en una regió que ha patit diferents conflictes 
sociopolítics des de la independència de 
Senegal i això ha afectat negativament el seu 
desenvolupament. A més, Medina Boudialabou 
té una situació geogràfica aïllada, cosa que
fa que els seus habitants sobrevisquin amb 
molta precarietat. 

Aquesta situació va portar l’ONG Acció Solidària i 
Logística, amb el suport d’AGIR (Associations General 
des Interventants Ruraux), ha posat en marxa un 
projecte per reduir aquesta precarietat econòmica 
de la gran majoria de famílies de la regió, alhora que 
empoderar les dones.

Així, el projecte planteja millorar i optimitzar 
la producció de les hortes comunitàries que en 

l’actualitat estan gestionades per una associació
de dones que beneficien un total de 91 dones
i a les seves famílies. 

Les hortes comunitàries tenen una hectàrea de 
superfície i cada dona explota individualment una part 
d’aquest terreny. Les dones de Medina Boudialabou 
estan organitzades per barris en agrupaments de 
promoció femenina per desenvolupar les activitats 
hortícoles. Cada dona que hi treballa aporta una 
quantitat de diners que serveixen, habitualment, per 
comprar pesticides o fer front als imprevistos. 

A més, el projecte preveu la construcció d’una tanca 
segura i d’un sistema de rec, així com la formació de 
les gestores dels horts en tècniques agrícoles i el reforç 
de les seves capacitats.

El projecte preveu la construcció d’un sistema de rec per millorar l’eficiència



Recursos sobre solidaritat i cooperació
REGIDORIA DE SOLIDARITAT   
I COOPERACIÓ
Àrea de Serveis a la Persona
Av. de Barcelona, 41
Tel. 93 477 00 51  
solidaritat@sjdespi.net
      www.sjdespi.cat

CAMINS SOLIDARIS
Masia Ca l’Armand
C. Bon Viatge, 37 planta 1a
Tel. 619 75 77 19
csolidaris@gmail.com
      caminssolidaris.blogspot.com.es

CREU ROJA SANT JOAN DESPÍ
C. Samontà, 31
Tel. 93 373 37 58
ares.pueyo@creuroja.org
           www.creurojadespientitats.cat

ASSOCIACIÓ L’ARREL
Tel. 626105842
laucama7@gmail.com
      www.larrel.org

CLUB D’ESPLAI EL TRICICLE
CC Les Planes: 
C. J. F. Kennedy, 4
Tel. 93 477 01 47

CC Antoni Gaudí: 
Pl. de l’Estatut, 5
Tel. 93 477 31 34  
tricicle@fundesplai.org
      tricicle.fundesplai.org

SOLIDANÇA
Raval de les Begudes, 25 
Tel. 93 685 44 34
solidan@solidanca.cat
www.solidanca.cat
      solidancatreball.wordpress.com

ESGLÉSIA EVANGÈLICA
C. Marià Fortuny, 18-20
Tel. 93 373 40 51
653 83 60 88 
iglevandespi@gmail.com 

CENTRE D’ESPLAI EL NUS
CC Sant Pancraç: 
Pg. del Canal, 2
Tel. 93 477 06 86

CC Torreblanca: 
C. Rubió i Tudurí, 4
Tel. 93 477 22 68
esplaielnus@esplaielnus.org
      www.esplaielnus.org

ACCIÓ SOLIDÀRIA LOGÍSTICA
Tel. 651 18 61 51 
ong_asl@yahoo.es
      www.ong-asl.com


