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Quan la ment està enfonsada en la confusió, sent pertorbació i desemparança.
Llavors, el GUERRER (qualsevol de nosaltres) llença l’arc i les fletxes en mig del
camp de batalla (el dia a dia) i diu: NO LLUITARÉ.

Descoratjament
Podríem definir aquest estat com a resultat d’una acció inadequada, incorrecta,
mancada de comprensió del ver tader DEURE. Descoratjament, equivalent a
absència de PAU.
Un individu confós, alterat, es troba en des-unió amb la tranquil·litat, amb la
calma, amb l’harmonia. Com a conseqüencia d’això, està en GUERRA amb ell
mateix i amb allò que l’envolta.

La recerca
6
¿On és aquella ACCIÓ/CULTURA adequada, i no pas cap altra, que ens ha de dur
a un RESULTAT/PAU en el qual pugui JO florir i, alhora, pugui ser de benefici arreu
on em trobi (escola, treball, família, oci, etc.), sense ser un esgarriacries?
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Podríem deixar aquí la reflexió i que cadascú indagui, investigui (¿qui sóc JO?
¿On vaig? No hem de distreure’ns -la quotidianitat mata-), en allò que el pot ajudar
a SER DE VERITAT, no solament a obtenir plaer amb el que fa-viu-menja-somia,
sinó a sentir-se FELIÇ, HARMÒNIC, EN PAU.
Abans d’acabar, insinuarem una CULTURA/ACCIÓ, que no és la de l’eslògan, la
de la paraula fàcil, la de la correcció política, la d’allò que jo creia, etc.
Quan prenem un medicament, seguim correctament les indicacions que el doctor
ens dóna. Sinó, el RESULTAT/ACCIÓ pot ésser desafortunat, inapropiat, mancat
de FELICITAT/PAU, i, en tot cas, augmenta el malestar físic i mental.
Per a créixer en PAU, en la PAU, cal practicar, viure una CULTURA/ACCIÓ basada
(de base, fonament, i sense un ja ho faré després) en una reflexió acompanyada
d’una pràctica, afirmada en un discerniment (claredat i promptitud) d’allò que em
convé, no d’allò que m’interessa; d’allò que em fa feliç, no d’allò que em dóna plaer.
Seguint la línia de som allò que mengem (antic precepte hipocràtic), des d’aquestes
línies convidem a engolir per aquestes boques que són els sentits, inclosa la
ment, grans dosis de: ACTES SENSE VIOLÈNCIA, VERACITAT EN ALLÒ QUE DIEM,
NETEJA INTERNA I EXTERNA, NO ESTAR SEMPRE DESITJANT EL QUE ÉS D’ALTRI,
OFERIR I OFERIR-NOS UN ESTAT D’ACONTENTAMENT, NO APROPIAR-SE
INDEGUDAMENT DE LES COSES, APROFITAMENT DE L’ENERGIA, CONEIXEMENT
D’UN MATEIX MITJANÇANT L’ESTUDI I LA REFLEXIÓ, PENSAR QUE FORMEM PART
D’UN TOT (no limitar-se a jo i allò que és meu) i, finalment, ALBERGAR LA IDEA
QUE SOM ALGUNA COSA MÉS QUE ÉSSERS LIMITATS.
Sort i fins a la propera.

AGENDA
4a SETMANA DE LA
COOPERACIÓ I LA
SOLIDARITAT
GRANOLLERS VILA
OBERTA A LA PAU

19

CRÈDITS
EDITA
Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat
COL·LECTIUS DEL CONSELL QUE COL·LABOREN EN AQUEST NÚMERO
Textos i continguts: Ajuda en Acció, Amnistia Internacional, Associació Cooperacció, Associació d’Amics
del Poble Sahrauí de Granollers, Creu Roja, Fundació Rokpa i Mans Unides. Informacions: ÀfricatAssociació per la Interculturalitat i el Desenvolupament dels Països Empobrits, Associació Averroes per
al Desenvolupament i la Comunicació, Associació Cultural Amics d’Àfrica del Vallès Oriental, Associació
d’Immigrants Africans, Associació pel Progrés de Guinea Equatorial, Associació Vallès Obert, Fundació
Adra, Fundació Josep Comaposada-UGT, Fundació Pau i Solidaritat-CCOO, Global Infantil, Haribala,
Selenga Bas-MonEduc i Setem Comerç Just Granollers. Col·laboracions municipals: Neus Sotomayor,
del Servei de Participació i Relacions Ciutadanes. Col·laboracions individuals: Laura Ballart Díaz, Josep
Giralt, Rafael Muñoz i Patricia Díaz.

pàg. 2 LA GRAULA 2/2008

DISSENY I MAQUETACIÓ
Artentraç SL

IMPRIMEIX
Impremta Municipal

DIPÒSIT LEGAL
B-52.948-2005

LA 4a SETMANA
DE LA COOPERACIÓ I LA SOLIDARITAT
El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat

la destrucció que comporta una guerra i, sobretot,

enceta el nou curs 2008-2009 amb una doble

a pensar què podem fer perquè les generacions

presència ciutadana: a les vostres cases i al carrer.

que ens relleven contínuament, resolguin els

D’una banda, amb la Graula, el butlletí del Consell

conflictes de manera dialogada.

que teniu a les mans (el número 2, però que és el
tercer en haver començat amb un número 0, el

Com a Consell, en aquest any singular, hem valorat

desembre de 2005), que té com a tema central la

dos fets a l’hora de mostrar-nos enfora: 1) La

Pau; de l’altra, amb les activitats de la 4a Setmana

voluntat que progressivament més ciutadans i

de la Cooperació i la Solidaritat, que enguany ha

ciutadanes sapigueu que som una ciutat solidària,

canviat de data i de format, també amb el mateix

i que aquesta informació sigui feta amb més

lema, i que tot i que la majoria d’activitats es concen-

proximitat que farcida d’espectacularitat. Preferim

tren a la Porxada els dies 26 i 27 de setembre, té

la paraula, escrita o parlada, als llums i a la brillantor.

exposicions que comencen abans (com la Ruta

2) La necessitat de cercar un format menys rígid,

pacífica de las mujeres de Colombia) i acaben

menys de mostra, amb la intenció de ser cada cop

després de les dates esmentades.

més actius i pedagògics. Això, sense perdre de
vista que l’inici de curs coincideix amb l’entrada de

Aquesta coincidència en el temps no és casual i la

les entitats del Consell a Can Jonch, Centre de

tria de l’estació, principi de tardor en lloc de final

Cultura per la Pau, fet important perquè ha de servir

de primavera, tampoc. El 2008 ha estat, i ho serà

per consolidar el treball que les entitats fan dins i

durant quatre mesos, un any dens quant a activitats

fora del Consell.

de recuperació de la memòria històrica, en
commemoració del 70è aniversari del bombardeig

Us convidem, per tant, a acostar-vos a les entitats

de la ciutat, però també de propostes i activitats

del Consell durant aquesta 4a Setmana de la

adreçades a la difusió de la Cultura de pau. El

Cooperació i la Solidaritat i a parlar amb nosaltres,

proppassat mes de maig, prèviament i durant la

i compartir què fem i què ens neguiteja.

data fatídica del 31 de maig, la ciutat, tant des de
l’administració, com des de la societat civil, i,

La vostra visió, la teva, sigui còmplice o entusiasta,

sobretot, des de la ciutadania, es va abocar a

o també allunyada, distant, o diferenciada, o qui

conèixer, a recordar, a comprendre, a explicar tota

sap si discrepant, ens interessa.
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P R O J E C T E S A P R O VAT S E N L A C O N V O C AT Ò R I A 2 0 0 7
ENTITAT

INDRET/PAÍS

SUBVENCIÓ
EUROS

PROJECTE

COOPERACIÓ

TOTAL

119.037,62

Global Infantil

Addis Abeba
(Etiòpia)

Acollida de nens

12.832,26

Fundació Pau i Solidaritat-CCOO

Villanueva (Nicaragua)

Oficina de desarrollo municipal

13.510,77

Associació Cooperacció

Nicaragua

Campanya a favor paper de la dona en polítiques
de sobirania alimentària

Mans Unides

Lokichar
(Kènia)

Millora i ampliació centre infants discapacitats físics

10.225,33

Associació Cultural Amics d'Àfrica

Kerodogou
(Senegal)

Turisme i desenv.local: creació campament turístic

16.165,31

Associació Cultural Amics d'Àfrica

Douala
(Camerun)

2a fase taller tèxtil desenvolupament sector productiu

17.331,88

Medicus Mundi-Catalunya

Tinduf
(RASD)

Millora disponibilitat medicaments

Fundació Rokpa

Gannan
(Tíbet)

Escola de noies

RASD

Hospitals del desert (fase I)

Ajuda en Acció

Anta
(Perú)

Construcció de 2 aules atenció primerenca

Creu Roja

Guadalupe
(Equador)

Restauració ecosistemes bosc tropical

Ass.d'Amics del Poble Sahrauí de Granollers

ACOLLIDA

9.308,74

4.142,51
12.463,24
4.999,58
8.904,01
9.153,99
28.341,99

Associació Vallès Obert

Granollers

Estiu 2007: estades temporals nens i nenes

Ass. d'Amics del Poble Sahrauí de Granollers

Granollers

Pis d'acollida

SENSIBILITZACIÓ

¤20.186,06
¤8.155,93
11.340,89

Fundació Pau i Solidaritat-CCOO

Granollers

Campanya objectius del mil·lenni

¤5.238,69

Creu Roja

Granollers

Joc: Àfrica sí que té solució

¤1.200,00

Setem Comerç Just Granollers

Setem Comerç
Just Granollers

Accions locals sensibilització sobre comerç just

¤2.915,00

Associació Cooperacció

Granollers

Per una millor acció solidària: forma't

¤1.987,20

EMERGÈNCIA

17.884

Fons Català de Cooperació al Desenv.

Perú

Resposta als efectes del terratrèmol

¤4.302

Fundació Pau i Solidaritat-CCOO

Villanueva (Nicaragua)

Ajut al municipi

¤3.582

Creu Roja Catalunya

Catalunya

Magatzem d’ajut humanitari

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

¤10.000
44.710

Projecte 1366

Andhra Pradesh (Índia)

Construcció i centre d’acollida per a nens

¤2.664,63

Projecte 1660

El Sauce (Nicaragua)

Construcció llar d’avis

¤8.005,69

Projecte 1664

Nicaragua

Institut d’habilitació i capacitació tècnica
IHFOCATT

5.600

Projecte 1694

Catalunya

La festa del Comerç Just i la Banca Ètica

¤8.005,68

Projecte 1729

Catalunya

Edició i difusió del documental Esperanza

¤2.434

Projecte 1737

Nicaragua

Campanya a favor del paper de la dona en
polítiques de sobirania alimentària

16.500

Quota soci
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ENTITAT

INDRET/PAÍS

SUBVENCIÓ
EUROS

PROJECTE

COOPERACIÓ

TOTAL

131.604,64

Fundación Adra

Pisco i Tupac Amaru (Perú)

Millora condicions educatives nens i nenes

¤5.236,78

Fundació Josep Comaposada-UGT

Nord del Marroc

Creació xarxa sindical cooperatives. Fase II

¤15.872,49

Desenvolupament turístic sostenible

¤19.742,55

Fundació Pau i Solidaritat-CCOO
Fundació Pau i Solidaritat-CCOO

Nord de Chinandega
(Nicaragua)
Acachual, San Rafael del
Sur i Managua (Nicaragua)

¤7.528,10

Assessoria legal a dones

Gannan
(Tíbet)
Tierras Coloradas
(Equador)

Escola de noies
Enfortiment organització socioeconòmica de l’associació
artesanal Víctor Emilio

¤9.571,06

Àfricat

Mballocounda (Senegal)

Plaques fotovoltaiques accés aigua

¤4.117,51

Ajuda en Acció

Villa El Salvador (Perú)

Fundació Rokpa
Creu Roja

¤12.710,39

Eradicació treball infantil

¤11.629,15

Douala (Camerun)

3a fase taller tèxtil desenvenvolupament sector productiu

¤19.742,55

Club Atletisme l’Aire

Tindouf (RASD)

Compra i dotació plaques solars fotovoltaiques i neveres per
als campaments de refugiats

Medicus Mundi-Catalunya

Tindouf (RASD)

Grarantir continuïtat laboratori medicaments essencials i formació
personal tècnic

Ass. d'Amics del Poble Sahrauí Granollers

Tindouf (RASD)

Hospitals del desert. Fase II

Associació Cultural Amics d'Àfrica

Ndiama Pakao (Senegal)

Construcció casa de maternitat

Associació Cultural Amics d'Àfrica

¤1.445,94
¤10.131,61
4.110,53
¤9.765,98
31.336,94

ACOLLIDA
Associació Vallès Obert

Granollers

Estiu 2008: estades temporals nens i nenes ucraïnesos

¤18.090,52

Ass. d'Amics del Poble Sahrauí de Granollers

Granollers

Pis d'acollida a nens i nenes sahrauís malalts

¤13.246,42
6.102

SENSIBILITZACIÓ
Fundació Pau i Solidaritat-CCOO

Granollers

¤6.102

Extensió sensibilització drets humans laborals

1.302

CULTURA DE PAU
Associació Cooperacció

Teixint suport Ruta pacífica de mujeres de Colombia

Granollers

EMERGÈNCIA

1.302
10.500

Creu Roja Catalunya

Myanmar

10.500

Emergència cicló Nargis

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

46.040
44.540

Pendent distribució

Catàleg projectes

1.500

Quota anual soci

DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA DE L’APORTACIÓ MUNICIPAL 2007-2008
160.000,00
140.000,00

ÀFRICA

120.000,00

CENTREAMÈRICA

100.000,00

ÀSIA

80.000,00
PER DETERM.

60.000,00

EUROPA

40.000,00

CATALUNYA

20.000,00
0,00
2007

2008

Total

Nota: L’epígraf Catalunya comprèn els projectes de sensiblització 2007-2008 i de cultura de pau 2008.
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EXPERIÈNCIA D’ACOLLIDA

trobada
de cases d´acollida
de malalts

SAHRAUÍS
Sobre piel de mujer, sobre piel de mujer saharaui…
¡Rueda la vida! D’aquesta manera tan emotiva va
finalitzar la VI trobada de cases d’acollida de
malalts sahrauís a Espanya, celebrada a Alacant
durant el cap de setmana del 31 de maig i l’1 de
juny d’enguany.
Sóc una noia de 16 anys, de Granollers, que faig
el treball de recerca de batxillerat sobre el conflicte
del poble sahrauí, i gràcies a la Associació d’Amics
del Poble Sahrauí de Granollers vaig tenir l’oportunitat
de participar, també, en aquesta trobada. Durant
els dos dies es van fer multitud de reunions i
xerrades, tant informatives com de reflexió, sobre
la situació que viuen actualment els refugiats
sahrauís. A més a més, també es va donar opció
a les cases d’acollida per comentar els problemes
que se’ls presenten i, entre tots, intentar buscar
solucions viables.

tot i que no és suficient per abastir a tota la població.
La majoria dels representants de les cases d’acollida
de malats van comentar que havia millorat l’evacuació, com també els informes mèdics, ja que eren
més fàcils d’aconseguir i estaven més ben redactats,
la qual cosa ajuda als metges espanyols quan han
de fer el seu diagnòstic.
A més a més dels projectes de les cases d’acollida,
es van exposar altres temes com el fet d’obrir una
base de dades a Internet per poder aconseguir la
fitxa mèdica dels malalts traslladats, o el projecte
començat l’any passat per reconstruir la casa de
malalts d’Algèria, que estava en un estat deplorable.
Per acabar les jornades, els organitzadors van oferir
un dinar al castell d’Alacant, on, a més de totes les
persones que havien participat a la trobada, també
hi va assistir l’ambaixador algerià a Espanya. Com
a cloenda, el ministre de Sanitat sahrauí, juntament
amb Fatma Sidi Nafe, delegada del Front Polisari a
Alacant, van fer un discurs en què convocaven les
pròximes jornades de pisos d’acollida a Tifariti,
territori alliberat.
I amb aquesta promesa, i carregada d’informació
i entrevistes, vaig tornar cap a Granollers; amb
ganes que arribi la pròxima trobada.
VISCA EL SÀHARA LLIURE!
Laura Ballart Díaz

Cal destacar, també, la presència i gran participació
de personatges claus en la política sahrauí com,
per exemple, el ministre de Sanitat del Front Polisari,
el senyor Sidhaned Tayeb, amb el qual vaig poder
compartir una grata conversa que va resultar molt
útil per a la meva investigació. També eren presents
el coordinador sanitari a Argelia, Sulman Taki, i el
coordinador sanitari a Espanya, Hassena Emhamed,
entre d’altres.
Un dels problemes amb el qual es va insistir més,
va ser el de la falta de recursos que hi ha als
campaments i que impedeix realitzar intervencions
quirúrgiques i obliga les autoritats sanitàries a evacuar
les persones malaltes a Algèria o a Espanya. Tot i
això, també es va comentar que l’especialització dels
metges dels campaments ha crescut notablement,
VI trobada de cases d’acollida de malalts
sahrauís a Espanya.
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TEMA CENTRAL: LA PAU

Màster
l´escola de cultura de pau
El màster a l'Escola de Cultura de Pau té una sèrie d'aportacions

l'estructural que passa desapercebuda però que és la que fa

i connotacions interesantíssimes, a molts nivells-conceptuals,

més mal… i actuar en conseqüència, amb els mitjans que

de diversitat, flexibilitat, metodologies- i tot un munt d'entrenament

puguem, de poc a molt.

inicial per seguir un llarg camí cap a una utopia anomenada Un

altre món és possible.

Com podem gestionar i intentar resoldre conflictes que facin

Però, sobretot, a nivell humà. Això vol dir que cada persona

més poderosa, la més forta amb una violència no desitjada,

hauria d'agafar consciència i identitat, de com són, de com

tant a nivell macro com en situacions del dia a dia.

guanyar totes les parts implicades, no només quasi sempre la

estan i de com es creen les situacions al nostre món global, i
també al nostre voltant més immediat cada dia. Tan sols amb

Canvis, a nivell de ser més pràctic, de saber o intentar veure

una mica de sensibilitat, no costa gens veure que les injustícies

les situacions amb una objectivitat i flexibilitat que pugui ser

arriben a cada petit moment existencial. És per això que hem

més asser tiu, més enriquidor en cada situació, problema o

de pensar en possibles eines i diferents maneres de fer, intentar

conflicte, que acabi en una bona resolució. I, sobretot, la

fer nous ponts de connexió entre actituds i visions fins ara

prevenció es molt impor tant. Ser més crític, amb eines per

conegudes, per ampliar o canviar a altres que poden donar pas

canviar, per ampliar, sense agressió, sense violència però sí

a una nova forma d'entendre, de veure, de sentir, de viure.

defensant els nostres drets, els nostres pensaments, davant

D'entrada una gran utopia, com dèiem, però pensant i actuant

un munt de moments quotidians o davant monstruoses injustícies

en aquesta suposada utopia, podrem fer petits avenços cap a

globals, que hauríem d'intentar modificar masses tendències

un caos actual que, de ben segur, s'ha demostrat que no és

que sabem del seu resultat no bo, i tot i això, per por al canvi

viable i tan sols fa que aquestes injustícies s'incrementin i la

o altres, ens quedem paralitzats.

competitivitat, individualitat, consumisme, capitalisme i molts
-ismes continuïn trepitjant totalment l'essència de la possibilitat

De totes formes, val a dir, que aquest és un tema MOLT ampli,

d'enriquiment i aprenentatge humà que tots podríem compartir.

caldria tenir en compte una àmplia bibliografia i temes relacionats
que per començar, podeu trobar a la pròpia pàgina de l'Escola

L'experiència personal d'aquest màster és molt satisfactòria,

de Cultura de Pau:

molt enriquidora. Et fa ser més conscient i sensible al que està

http://www.pangea.org/unescopau/index.php

passant al nostre món, com també a nivell micro, i de com
comprendre diferents aspectes de la violència, com podria ser

Rafael Muñoz
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FOTO: ISABEL CRUZ (D’AJUDA EN ACCIÓ)

“La solució al conflicte de Colòmbia només pot ser negociada”

ENTREVISTA A

ana milena gonzález,
DE LA RUTA PACÍFICA DE MUJERES POR LA PAZ DE COLOMBIA
La Ruta Pacífica de las Mujeres de Colòmbia és un moviment de dones que va sorgir en aquest país, enmig
d’un conflicte armat molt greu i que dura ja fa molts anys, que pretén defensar els drets d’una població castigada
per tota mena de vulneracions dels seus drets humans. Són dones camperoles, indígenes, afrodescendents,
sindicalistes i acadèmiques, entre moltes d’altres, que tenen com a objectiu intentar posar el punt i final a una
guerra que està destrossant la societat colombiana i, especialment, les dones.

La Ruta Pacífica de las Mujeres de Colombia va néixer com
a moviment fa 12 anys. ¿Quins són els vostres objectius com
a entitat?
Doncs mira, nosaltres som un moviment feminista, pacifista i
antimilitar. I el que fem o intentem fer és, per una banda,
visibilitzar el conflicte que patim a Colòmbia i com afecta la vida
i el cos de les dones i, per altra, mirar de buscar una solució
negociada del conflicte. Nosaltres estem totalment en contra
de la violència i de la guerra.
Una guerra, la que es viu a Colòmbia avui dia, que el país
arrossega des de fa 50 anys. Com està la situació en aquests
moments?
El conflicte colombià porta molts anys fent patir la seva població.
Entre les seves moltes causes, trobem la pobresa, la mala
distribució de la riquesa, l’exclusió social i política i molts altres
factors. Tot plegat dins del marc d’un model econòmic capitalista,
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que per mitjà de les seves polítiques neoliberals produeix encara
molta més pobresa. Alguns sectors han considerat, davant de
tota aquesta situació, que la lluita armada és una alternativa per
buscar una solució. I, en mig de tot això, s’ha vist afectada també
la població civil. Trobem també els paramilitars, que sobre la
base de defensar-se de les accions de la guerrilla colombiana,
han tirat endavant accions de control territorial i polític a molts
territoris del país, escampant la por i el terror en la població, i
que han estat els responsables del gran nombre de famílies
desplaçades. El govern, per la seva banda, mitjançant la política
de seguritat democràtica, també ha potenciat la guerra. La
població colombiana, malgrat trobar-se en el marc d’un Estat
Social de Dret, fruït de la Constitució Política del 91, es troba
desprotegida de l’Estat i és part del foc encreuat dels actors de
la guerra, situació que s’evidencia en el desplaçament forçat, les
execucions extrajudicials, les detencions massives, la violència
sexual, les comunitats confinades, entre altres.

I d’aquí ve el naixement de la ruta. No?
Sí. Com deia, fa 12 anys que va nèixer la Ruta i està integrada
per 350 organitzacions de 9 regions de Colòmbia, que ens
dediquem a fer mobilitzacions nacionals, actes de solidaritat
i treballem perquè la solució a aquesta situació sigui negociada,
sense violència. Estem adscrites a la xarxa internacional de
Dones de Negre. A més, i per iniciativa d’organitzacions de
Catalunya, entre elles, Cooperacció, va començar a funcionar
la Plataforma Catalana de suport a la Ruta. I és que la idea
és difondre què passa a Colòmbia i què passa amb les dones,
i fer-ho també a Catalunya per mitjà de la Taula Catalana per
la Pau i els Drets Humans que treballa en col·laboració amb
ONG’s, la Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma
de Barcelona i altres organismes. A la plataforma participen
dones i/o organitzacions de poblacions com Sant Boi de
Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Olot, Reus, Vilanova i la
Geltrú, Sant Pere de Ribes i Barcelona. També treballem amb
la idea de defensar els drets de les dones arreu del món, no
solament a Colòmbia, perquè malauradament les dones
pateixen tot tipus de violència i, aquí, també.
Quina és la tasca de la Plataforma Catalana de suport a
la Ruta?
Principalment, difondre la qüestió de Colòmbia entre les
ciutats que en formen part, analitzar la situació del país i de
les seves dones i plantejar-se què és el que es pot fer des
de Catalunya. La idea és fer una feina col·lectiva. L’any 2007,
per citar algunes accions que s’han tirat endavant, es va
organitzar una mobilització el dia 25 de novembre, coincidint
amb la celebració del Dia Internacional contra la Violència
contra la Dona. També es va preparar una acció prèvia de
sensibilització amb un acte simbòlic, semblant al que es va
fer a Colòmbia. I durant aquest any 2008, estem organitzant
tallers en les diferents poblacions i també estem treballant
en la preparació del proper 25 de novembre, fent un acte
col·lectiu durant els dies previs, i un acte a cada municipi el
mateix dia 25, per intentar arribar a més gent.

vacances de l’estiu, la setmana del 23 al 30 de setembre,
participarem a la 4a Setmana de la Cooperació i la Solidaritat
amb una exposició gràfica sobre Colòmbia. I a partir d’aquí
continuarem treballant.
Tornant a la situació de Colòmbia, ¿quin és el plantejament que té el govern, en aquest cas, encapçalat per
Álvaro Uribe?
Amb el govern d’Uribe el que s’està fent és enfor tir el
sentiment militar entre la població. Es llança el missatge que
els problemes se solucionen a través de la violència. A més,
existeix el que s’anomena la xarxa d’informants, que són
ciutadans que es dediquen a denunciar la gent, denúncies
que a vegades són, fins i tot, falses. També s’estan fent
captures massives de persones que se suposa que són
simpatitzants de la guerrilla. Davant de tot això, l’estat no
està protegint la població. Al contrari, la utilitza i fa que hagi
de prendre partit davant dels diferents bàndols.
I, pel que fa al futur, ¿com us el plantegeu?
Continuarem treballant com fins ara fent tota mena de
mobilitzacions i lluitant a favor dels drets de les dones.
Seguirem explicant que l’única solució al conflicte és asseure’s
a parlar i no utilitzar la violència. Sí que m’agradaria dir que
les FARC, és a dir, la guerrilla, tenen encara moltes persones
segrestades a la selva a les quals no hem d’oblidar. Fa uns
dies es va alliberar l’excandidata Ingrid Betancour t, de la
qual s’ha parlat molt als mitjans de comunicació, però no
ens hem d’oblidar de les persones que encara estan privades
de la seva lliber tat. Un altre tema molt impor tant per a
nosaltres és el de la reparació de les víctimes del conflicte.
Actualment, hi ha persones vinculades al narcotràfic o el
paramilitarisme que són extradits als Estats Units per a jutjarlos, però no a Colòmbia. Per tant, la justícia colombiana no
pot fer res i aquesta premissa hauria de canviar perquè
hauríem de poder jutjar aquesta gent al nostre país. I vull
afegir que les víctimes del conflicte armat al país, no són
només les persones segrestades, també són les persones
desplaçades, desaparegudes, assassinades, amenaçades…
I les víctimes no són només víctimes d’un sol actor armat,
són víctimes de tots els actors implicats en la guerra, i de
la guerra mateixa, com una pràctica de poder patriarcal, on
l’ús de la força i la violència es legitima.

Entrevista feta per Patricia Díaz

Ana Milena. Entrevista feta
per Patricia Díaz

Quines són les conseqüències d’aquest conflicte armat per
la població civil i especialment per les dones?
Doncs moltes. Podem parlar de violacions, de prostitució, de
reclutament de nens i joves per la guerrilla que després no
tornen, de famílies completament trencades, entre moltes
altres coses. I, en el cas de les dones, vull destacar un tema
important: que el cos de les dones es veu com una propietat
dels homes i, més terrible encara, es veu com una possibilitat
d’agredir l’enemic. Per posar un exemple evident, la violació
de les dones davant dels marits, amb el cop psicològic que
representa. I, en moltes ocasions, els marits les rebutgen
després de les violacions. Altres efectes del conflicte són
els desplaçaments forçats. Entre el 50 i el 70 per cent de
la població que ha de marxar de les seves cases per salvar
els seus fills i sobreviure són dones.

I en el cas de Granollers, ¿com us plantegeu la vostra
col·laboració amb la ciutat?
Doncs en aquests moments estem en plena creació del grup
de supor t a la Ruta a Granollers. De fet, després de les
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EL NEGOCI DE LES ARMES A ESPANYA
Mentre a Granollers ens escarrassem il·lusionats a preparar,
inaugurar i utilitzar can Jonch, Centre de Cultura per la
Pau, amb la finalitat d’evitar noves confrontacions,
d’aconseguir millorar les relacions humanes i treballar des
de les nostres minses possibilitats per la PAU del món,
altra gent, empreses, bancs, polítics i governs del 1r Món
promouen la guerra, treballen per facilitar la destrucció de
les persones i viuen còmodament instal·lats gràcies a la
construcció, venda i distribució de màquines de matar.
Espanya històricament ha estat entre
el 12è i el 16è lloc del rànquing
mundial d’exportadors d’armes, però
el 2006 arribà a ocupar la 8a posició.
Les vendes de l’any 2006, van pujar
a 845 milions d’euros (140.596
milions de pessetes).
El 49% de les exportacions espanyoles es destina a països de la
UE, i un 43% als països en vies de
desenvolupament, molts dels quals
tenen diversos graus d’inestabilitat
o d`insurgència interior, en altres
no es respecten els drets humans,
es duen a terme assassinats
selectius, tortures i desaparicions.
Les armes cur tes espanyoles de
ben segur que arriben a llocs on
s’utilitzaran contra la integritat
física de les persones, contra la
població civil.
Sovint la venda d’armes s’associa
amb el comerç de la droga, però
així com el comerç de la droga és
il·legal, el comerç d’armes pot ser
legal, d’acord amb la legislació
espanyola vigent o il·legal, l’incontrolat mercat negre, però totes les
armes sur ten d’allà mateix...
L’autorització per a la fabricació i
comercialització de les armes és
un tema considerat pel govern
espanyol com a secret oficial d’acord
amb la llei vigent. És secret per a
la població i ni tan sols els diputats
de les Cor ts Generals disposen
d’aquesta informació, la qual cosa
fa difícil, per no dir impossible, el
seguiment i la verificació en el
compliment de la llei.
FOTO: GERVASIO SÁNCHEZ
Però aquestes lleis les han redactades i aprovades els nostres
polítics i governs successius, de
comú acord amb els compradors. Si bé la majoria dels
països es comporten de manera similar, als Estats Units
totes les informacions són aprovades pel Congrés de
Diputats i, per tant, són de domini públic.
Els principals exportadors d’armes són: Rússia, amb un
31% del total d’exportacions mundials; els Estats Units amb
un 30% i la Unió Europea, amb un 27%. Així doncs, el 88%
del mercat mundial d’armes és produït pels països rics.
El Codi de Conducta de la Unió Europea estableix que
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no s’ha de vendre armament a països sancionats, inestables, en conflicte armat, que vulnerin els drets humans,
que no condemnin el terrorisme, etc. Aquest codi es va
introduir a la llei espanyola el proppassat desembre del
2007 i, si és així, ¿com s’han d’interpretar les expor tacions a Indonèsia, Kenya, Singapur, l’Índia, Turquia, el
Marroc, Israel, l’Equador, Veneçuela, el Pakistan, Angola,
Colòmbia, Ghana...?
La cadena del cicle armamentístic
comença adduint raons de seguretat. ¿Recordeu aquella frase,
si vols la pau, prepara’t per a la
guerra? Personalment no estic gens
d’acord amb aquesta opinió dels
militars. La pau també es pot
aconseguir, per exemple, impartint
correctament la verdadera justícia.
La venda d’armes també té un
component polític. Els cinc membres permanents del Consell de
Seguretat de Nacions Unides, els
països que han de vetllar per la
pau en el món (els Estats Units,
Rússia, França, el Regne Unit i la
Xina), són els que a través de les
resolucions exigeixen que un país
no tingui cer tes armes, respecti
els drets humans, aprovi l’enviament de cascs blaus, de mediadors
de conflictes... entre tots ells
controlen el 76% del mercat
mundial d’armes i les fan ser vir
com a mitjà d’aliances polítiques.
Una darrera reflexió: Espanya ven
armes a alguns dels països més
pobres del món, com Angola,
Kenya, Burquina Faso i Mauritània
o a països que destinen més recursos a despesa militar que al desenvolupament humà (despesa en
sanitat i educació) com Angola,
l’Aràbia Saudita, el Brasil, l’Equador,
Jordània, el Pakistan i Turquia.
Diversos d’aquests països
mencionats reben quantitats econòmiques en concepte d’Ajut Oficial
al Desenvolupament, és a dir, primer fem el negoci i després donem
una mica de diners per fer allò que
el mateix govern d’aquests països
no fan per manca de recursos: atendre les necessitats de
les persones.
La societat i les oenagés cal que ens plantegem molt
seriosament aquesta qüestió i pressionem els governs
perquè reconsiderin i redrecin un tema, que afecta
negativament a molts milions de persones del Tercer Món.
Josep M. Pagès · Mans Unides
(Dades procedents de Justícia i Pau)

És que no destrueixo els meus enemics, si els converteixo en els meus amics?
Persones desplaçades pel conflicte al Sudan, març 2006. Copyright: AI

Abraham Lincoln

el noble art de morir
La popular sentència la fi justifica els
mitjans és tremendament perillosa. Aldous
Huxley s’hi va referir quan va dir que <<la
fi no pot justificar els mitjans, per la senzilla
i òbvia raó que els mitjans emprats
determinen la natura de la fi produïda>>.
En el segle xx es van produir 187 milions
de morts en conflictes bèl·lics. Sembla
ser que la raó, la intel·ligència o l’ètica
dels éssers humans ens ha servit de ben
poca cosa al llarg de la història.
Als fronts de la Primera Guerra Mundial
van morir 8,5 milions de persones. A la
Revolució Russa i la seva guerra civil
posterior, 5 milions. La Segona Guerra
Mundial va produir 35 milions de víctimes.
Malauradament podríem enumerar moltes
més mor ts causades per nombroses
conteses a Llatinoamèrica, Àfrica, els
Balcans i Orient Pròxim, fins arribar al milió
d’ exterminats durant la nostra guerra civil.
Convé, per tant, prendre consciència. Rafael
d'Àguila, catedràtic de Ciències Polítiques
de la Universidad Autónoma de Madrid,
manifesta en el seu nou assaig, Crítica de
las ideologías (Taurus), el següent: «N’hi
havia que posaven l'èmfasi en el futur. En
l'emancipació humana de les injustícies i
la dominació. Amb una utopia al final del
trajecte i la convicció que s'arribaria a la
societat perfecta després d'una revolució.»
L'autor comenta que aquest esperó els va
permetre justificar totes les barbaritats.
«Entre aquests hi havia anarquistes,
socialistes, revo-lucionaris, comunistes…
N’hi va haver d’altres en canvi, que
sostenien les seves creences en el passat,
en un ideal d'autenticitat. Cal salvar el
món d’aquells que han malmès aquesta
vella puresa i recuperar-la. En aquest grup
hi trobem els nazis i els feixistes, els
nacionalistes, els fonamentalistes
religiosos…»
No hem d’oblidar que, en nom de les idees
i dels interessos s’han comès els pitjors
vessaments de sang de la història. I en
nom de les idees, com de la democràcia,
es continuen perpetuant els disbarats. No
hem de donar per fet que els estats

democràtics estan immunitzats contra el
tipus de tàctiques que s'empraven als
estats totalitaris. Les democràcies han
estat testimonis d'alguns dels mètodes
més refinats per exercir el control polític
que mai s'hagin aplicat, sobretot durant
la Guerra Freda i, més recentment, en la
guerra global contra el terrorisme.
Però, en definitiva, ¿hi ha algú que hagi
pensat en les víctimes? Quina diferència
hi ha pels morts, pels or fes i pels que
s’han quedat sense sostre, entre una
destrucció irracional provocada en nom
del totalitarisme, o la causada en el sagrat
nom de la llibertat o la democràcia?
Actualment, Bush i els neoconservadors
han tornat a posar el dilema de la guerra
sobre la taula. El col·lapse del comunisme
com a enemic ideològic ha deixat la
civilització immersa en una sola ideologia:
el triomf definitiu del capital i del mercat.
Diguem que el capitalisme gaudeix en
aquests moments d'una espècie de
monopoli ideològic.
Ens hem quedat sols davant una idea o
uns principis sense moral. No hi ha moral
en l'aritmètica, ni en l'economia. Com pot
tenir moral l'economia, si no té voluntat ni
consciència? El mercat ha guanyat la batalla
sense tenir en compte que el món que es
regeix per l'economia implica greus
problemes socials. De moment no es
detecta cap voluntat redreçadora per evitar
la mundialització de la misèria. Si no hi ha
moral, ¿a qui li preocupen la concòrdia, la
justícia, la solidaritat o la pau?
Per tant, en un univers globalitzat, on la
riquesa s'ha doblat i flueix a la velocitat
de la llum pels mercats de capitals, hauríem
de partir de la idea que el capitalisme és
immoral. Hauríem, per tant, d’analitzar què
ha fallat perquè el comunisme que Marx
havia concebut resultés un daltabaix.
Possiblement la causa en va ser el propi
egoisme dels éssers humans i la seva
incapacitat de posar el interès comú per
sobre dels interessos particulars. I tot,
absolutament tot, ho tenim en contra

perquè així sigui. Començant per nosaltres
mateixos i pel perspicaç sistema al que
pertanyem.
El resultat és que vivim en un món on la
violència estructural no ofereix les
mateixes oportunitats per a tothom. Un
món que manté en circumstàncies de
secular pobresa, desigualtat i indignitat
al gruix dels habitants del planeta i que
ha aixecat una sèrie de mites per fer
creure que la situació ha de ser inevitablement així, mentre promou la caritat i
les falses solucions. S'eviten les
explicacions i la informació sobre les
possibles causes d'explotació i injustícia
que existeixen al planeta i de les quals
es beneficien les grans corporacions i els
països rics. Desinformar per adormir,
alienar i manipular.
Potser el prioritari avui és preguntar-nos el
perquè de les coses, creant al mateix
temps una cultura entorn de la pau i que
ser veixi com a mecanisme per evitar
conflictes. Si volem progressar, hem de
reflexionar sobre la nostra capacitat de
canviar la política, la història i el sentit
dels poders. No deixar-nos convèncer per
falsos profetes i lluitar contra la por que
ens imposen.
L'educació en l'àmbit social i als mitjans
de comunicació requereix idees de signe
contrari a l'aclaparadora bogeria militarista
que impregna tants i tants discursos i
actes oficials. L’educació torna de nou a
ser prioritària. Hem de ser plenament
conscients que som davant d’una nova
etapa. Estem fent un aprenentatge. Estem
aprenent a viure d'una manera diferent a
la dels nostres pares, en unes societats
on encara perduren les seves presències
i les seves ombres. Vivim de fet en una
tempesta d'esdeveniments contradictoris,
en un món en constant i rapidíssima
transformació i no podem seguir pensant
i sentint com si res no hagués canviat.
Josep Giralt
Responsable Premsa Ajuda en Acció
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quanta, quanta guerra...
darfur: la població civil atrapada per la violència al sudan
Des de l’any 2003, a Darfur (Sudan), hi ha un conflicte armat
entre el govern sudanès i diverses faccions armades, entre les
quals destaquen l'Exèrcit d'Alliberació de Sudan i el Moviment
de Justícia i Igualtat. Aquestes faccions, al seu torn, han anat
subdividint-se, sovint en funció de l’ètnia, constituint nous grups
i milícies armades. El govern de Sudan, per combatre la insurrecció
a Darfur, ha donat suport a la mobilització i finançament d’unes
milícies conegudes amb el nom de yanyawid.
El Darfur d'avui és un lloc de violència i inseguretat, on és fàcil
aconseguir armes i on la població civil es troba atrapada en una
espiral bèl·lica cada vegada més complexa. Totes les parts
importants implicades en el conflicte bèl·lic han comès violacions
del dret internacional humanitari i dels drets humans, com ara
homicidis, detencions arbitràries, atacs contra persones i material
humanitari, tor tura, maltractaments i retenció d'ostatges.

ambdós homes, contra els que s’han presentat càrrecs de
persecució, violació i homicidi de civils, continuen en llibertat.
El govern sudanès s’ha negat públicament i de forma reiterada
a lliurar aquests dos acusats. Paradoxalment, un d’ells, Ahmad
Harun, ha estat nomenat ministre d’Estat d’Assumptes
Humanitaris de Sudan, responsable del benestar de les pròpies
víctimes dels seus presumptes crims, i de l’enllaç amb la força
internacional de manteniment de la pau (UNAMID), encarregada
de protegir la població civil. L’altre sospitós, Ali Kushayb, es
trobava sota custòdia a Sudan en el moment que es van dictar
les odres de la CPI, però el govern sudanès va anunciar que
l’havia deixat en llibertat per “falta de proves”.

khartoum

darfur

El conflicte bèl·lic ha dut la població civil a patir fam i malalties,
i centenars de milers de persones han mort durant els últims
anys. Molts pobles han estat arrasats, i grans zones de Darfur
han quedat destruïdes i desertes.

EFECTES DEL CONFLICTE A LA POBLACIÓ CIVIL*
4,2 milions de persones depenen de l'ajuda humanitària.
D’aquestes, 2,2 milions de persones es troben en
camps de refugiats. La població continua fugint del
territori, i alguns dels desplaçats han abandonat casa
seva per tercer o quart cop.
Durant aquests 5 anys de conflicte han mor t més de
300.000 persones, de les quals 95.000 han estat
víctimes d'homicidis.
*Segons càlculs de Nacions Unides

Durant anys, les persones desplaçades han estat demanant la
protecció d'una força de l'ONU que, malgrat ser aprovada en una
resolució de l'any 2005, no es va poder fer efectiva per manca
de garanties. Després de moltes pressions de la comunitat
internacional, es va fer efectiu el desplegament al territori d'una
força híbrida de la Unió Africana i l'ONU per mantenir la pau i
protegir la població civil (UNAMID). Tot i així, el govern de Sudan
sovint ha trencat els seus compromisos quan la comunitat
internacional ha abaixat la guàrdia, i ha posat obstacles a
l’actuació d’aquesta força internacional (dificultats en els visats,
denegació d’autoritzacions per viatjar, traves a permisos
d'importació, etc.).
Davant d’aquest conflicte, la Cort Penal Internacional (CPI) ha
estat investigant els crims comesos a la regió des que el Consell
de Seguretat de la ONU aprovés l’any 2005 la decisió de remetreli la situació de Darfur. Fa més d’un any, l’abril de 2007, la CPI
va dictar ordres de detenció contra l’exministre d’Estat d’Interior
sudanès, Ahmad Harun, i del dirigent dels yanyawid, Ali Kushayb,
acusats de crims de guerra i crims de lesa humanitat. Avui,
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La Cort Penal Internacional (CPI), el passat 14 de juliol de 2008,
va fer un pas endavant contra la impunitat dels responsables en
el conflicte: el fiscal en cap, Luis Moreno Ocampo, va demanar
una ordre de detenció contra el president de Sudan, Omar al
Bachir, per genocidi, crims de guerra i de lesa humanitat.
Organitzacions de drets humans de tot el món han impulsat la
campanya Justícia per Darfur, per fer una crida a la comunitat
internacional a respondre col·lectivament i de manera contundent
a fi de garantir la detenció i el processament dels responsables
d’aquests crims en la CPI.

Amnistia Internacional s’ha sumat a la campanya “Justícia per
Darfur” i lloa la tasca de la Cort Penal Internacional (CPI) que
incrimina els responsables del genocidi i crims de lesa humanitat,
i no permet així la seva impunitat. També insta al govern de
Sudan que doni suport a l'actuació de la força híbrida de la
Unió Africana i de l'ONU (UNAMID) i es garanteixi la protecció
de la població civil, com també el lliurament de l'ajuda
humanitària. A més, continua fent pressió per tal que els governs
implicats acompleixin el mandat de l'ONU d'embargament
d'armes a Sudan.
Al mateix temps, diverses organitzacions estan impulsant
campanyes de mobilització de la ciutadania, per tal de multiplicar
els efectes d’aquestes accions. Amnistia Internacional està
treballant en una campanya en favor de la població de Darfur,
demanant signatures per fer pressió al govern de Sudan, i ha
aconseguit la participació de gairebé 40.000 persones. Una sola
signatura és un petit gest, però moltes signatures ben canalitzades
produeixen efectes esperançadors. Aquest tipus d'acció o d'altres
accions col·lectives poden fer veure als governs responsables
de violacions dels drets humans que hi ha persones compromeses
per un món més just.
Us animem a par ticipar en properes accions que diferents
organitzacions puguin fer per tal d'aconseguir el respecte dels
drets de la població civil de Darfur i, també, de suport a les
iniciatives de justícia que vol dur a terme la Cort Penal Internacional.

Grup local de Granollers ı Amnistia Internacional
www.amnistiacatalunya.org

CAN

JONCH
CENTRE DE CULTURA PER LA PAU
FOTO: TONI TORRILLAS

El passat 24 de maig es va inaugurar can
Jonch, Centre de Cultura per la Pau. La
inauguració va formar par t dels actes
programats dins la campanya Granollers,
Vila Oberta a la Pau, de commemoració
del 70è aniversari del bombardeig que
va patir la ciutat el 31 de maig de 1938.
En record d’aquest fet i d’altres ciutats
bombardejades, es va plantar un plançó
del roure de Guernika al jardí posterior
de can Jonch.
L’obertura de can Jonch a la ciutat respon
a la voluntat de fer de Granollers una
ciutat ober ta a la pau. Per això es recordaren els malaurats fets ocorreguts
durant la guerra civil, així com la for ta
repressió dels anys posteriors, amb el
propòsit d’aprendre dels errors, reconèixer
l’esforç i el patiment de les víctimes i,
sobretot, fer de la ciutat un referent en
la construcció de pau, una ciutat on
prevalguin els valors de la convivència,
el diàleg, l’educació i la resolució pacífica
dels conflictes.
Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau,
ha de ser el punt de trobada de totes les
persones i entitats que reivindiquen el
paper de les persones, dels pobles i de
les ciutats en la construcció de la pau.
Des d’aquí s’impulsaran activitats centrades en la noviolència, l’antimilitarisme i
la defensa dels drets humans, així com
totes aquelles que promoguin actituds
cíviques, de respecte i de millora de la
convivència.
Concretament, i tal i com es va definir
en el procés par ticipatiu celebrat entre
finals de 2004 i començament de 2005,
el nou centre de cultura de pau és ja:

• Espai de trobada d’entitats i persones
• Espai per a la mediació i la resolució
de conflictes
• Centre de documentació, recursos i
formació vinculat a la recuperació de la
memòria històrica i a la cultura de pau.

Curs: Elaboració ètica de conflictes.
Prevenció, mediació i reconciliació.
A càrrec de Jonan Fernández, director de
Baketik, Centro por la paz, d’Arántzatzu
(Oñati).
Dissabte, 18 d’octubre, de 10 a 19 h.

Les portes de can Jonch s’obriran definitivament a finals de setembre. Així, a
par tir del 24 d’aquest mes acollirà les
entitats del Consell de Cooperació, que
celebraran la primera reunió del nou curs
i podran escoltar una xerrada sobre Pau
i Cooperació a càrrec de Eduard Ibàñez,
president de la federació catalana d’ONG
per al desenvolupament. El dijous 25
de setembre s’inaugurarà l‘exposició.
Seriosament, 25 arguments per la pau
en còmic , complementària de la que
arribarà aquell mateix mateix dia al Museu
de Granollers: Conflictes al món després
del bombardeig de Granollers.
Al llarg del darrer trimestre d’aquest any
podrem trobar a can Jonch diferents
activitats fruit de la col·laboració entre
el centre i diverses entitats i persones,
centrades en els àmbits de la recuperació
de la memòria històrica, la resolució de
conflictes i l’educació en cultura de pau:
Trobada/col·loqui amb Neus Català.
Passi del vídeo Neus Català, la veu de la
consciència i presentació del llibre Neus
Català, la dona antifeixista a Europa, de
Mar Trallero.
Dijous, 9 d’octubre, a les 18 h.
Xerrada/col·loqui amb Montse
Armengou, periodista de TV3. Passi del
documental Ramon Perea, inventor dels
refugis antiaeris a Barcelona,
Dijous, 20 de novembre, a les 19 h.

Exposició i conferència. La Mirada dels

defensors dels Drets Humans, de Sofia
Moro, fotògrafa. Organitzada per Amnistia
Internacional de Granollers, dins la
3a Setmana de Drets Humans.
Inauguració: dijous, 13 de novembre, a les
20 h. Fins al 30 de novembre.
III Jornades de Cultura de Pau. Educació i Pau. L’educació per la pau com a

procés continu basat en la concepció de
pau positiva.
Amb la participació de Manuel Dios, director
del Seminario galego de educación por la
paz, i Carles Vidal, coordinador del programa d’educació per la pau de l’Escola
de Cultura de Pau, UAB.
Divendres, 28 i dissabte 29 de novembre.
Presentació del llibre Pere Casaldàliga,

las causas que dan sentido a su vida.
Retrato de una personalidad.
Dijous, 11 de desembre, a les 19 h.
Podeu trobar informació detallada sobre
aquestes i altres activitats previstes a can
Jonch.
Neus Sotomayor
Tècnica de can Jonch,
Centre de Cultura per la Pau
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LES entitats
NOM DE L’ENTITAT
AJUDA EN ACCIÓ
FINALITATS DE L’ASSOCIACIÓ
Millorar les condicions de vida dels nens i nenes, les famílies i les
comunitats que viuen en una situació de pobresa i exclusió, a través
de projectes de desenvolupament integral i activitats de sensibilització,
per afavorir els canvis estructurals que contribueixin a l’eradicació
de la injustícia i la pobresa al món.
SEU C/ Balmes, 36 3r 1a • 08007 BARCELONA
CONTACTE Simón Riaguas Mòb. 616 967 249;
Joan Lledó Mòb. 606 916 545
a/e joan.lledo@gmail.com web www.ayudaenaccion.org

NOM DE L’ENTITAT
ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE L’ÀFRICA
FINALITATS DE L’ASSOCIACIÓ
Oferir informació, assessorament,
acompanyament i suport en temes d’interès per
a les persones immigrades. Facilitar l’accés als
recursos normalitzats en condicions d’igualtat.
Oferir formació a les persones que no han pogut
escolaritzar-se en els països d’origen.
SEU C/ Torras i Bages, 11, 1r • 08401 Granollers
CONTACTE Núria Pregona Tel. 93 870 65 58
Mòb. 686 253 424
a/e amics_delafrica@hotmail.com
web www.vallesnet.org/amicsdelafrica

NOM DE L’ENTITAT
ADRA
FINALITATS DE L’ASSOCIACIÓ
Cooperació amb projectes d’ajuda als països
en vies de desenvolupament.
SEU c/ Emili Botey, 10 • 08402 Granollers
CONTACTE Rosa Sabaté Tel. 93 879 23 65
a/e adra@adra-es.org web www.adra-es.org

NOM DE L’ENTITAT
ASSOCIACIÓ AVERROES
PER AL DESENVOLUPAMENT I LA COMUNICACIÓ
FINALITATS DE L’ASSOCIACIÓ
És una associació mixta, laica, sociocultural, dedicada
a tractar els problemes amb què es troba la població immigrada
en arribar aquí i intentar que aquestes persones s'integrin
com més aviat millor. Un dels objectius més importants
de l’associació és fomentar el codesenvolupament entre
la població immigrada i sensibilitzar aquesta població sobre
els efectes positius i negatius de la cooperació en general.
SEU Centre Cívic Nord • c/Lledoner, 6 • 08401 Granollers
CONTACTE Nor-Eddine Ben Zerrouk Mòb. 618 820 497
a/e bennor@hotmail.es
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NOM DE L’ENTITAT
ASSOCIACIÓ D’IMMIGRANTS AFRICANS
FINALITATS DE L’ASSOCIACIÓ
Activitats culturals i projectes de solidaritat.
SEU Plaça de Catalunya, 1 3r 1a • 08520
Les Franqueses del Vallès
CONTACTE Assane Balde

NOM DE L'ENTITAT
ASSOCIACIÓ D'AMICS
DEL POBLE SAHRAUÍ DE GRANOLLERS
FINALITATS DE L'ASSOCIACIÓ
Associació d’àmbit local creada l’any 1994 a
Granollers, integrada per un grup de voluntaris/àries.
El seu projecte principal es la gestió d’un pis
d’acollida de nens i nenes sahrauís malalts.
Així mateix s’encarrega d’organitzar caravanes
humanitàries d’aliments, medicaments i material
de neteja i higiene.
SEU Primer Marquès
de les Franqueses, 146 C, 7è 4a
CONTACTE Encarna Martínez
Mòb. 639 381 770
a/e saharauis_granollers@hotmail.com

NOM DE L’ENTITAT
ASSOCIACIÓ PEL PROGRÉS
DE GUINEA EQUATORIAL
FINALITATS DE L’ASSOCIACIÓ
L’objecte és el de constituir-se com a plataforma de
trobada, debat i estudi dels problemes socials, econòmics
i culturals de la República de Guinea Equatorial.
SEU C/ Llevant, 58, 6è 1a • 08402 Granollers
CONTACTE Gabriel Moto Nsá
a/e gmotonsa@hotmail.com

NOM DE L'ENTITAT
ASSOCIACIÓ VALLÈS OBER T
FINALITATS DE L'ASSOCIACIÓ
Organització d’estades temporals
de nens i nenes ucraïnesos afectats
per les radiacions de la central
nuclear de Txernòbil (Ucraïna).
SEU C/ València, 24, 3r 1a • 08401 Granollers
CONTACTE Manuel Pedraza Tel. 93 840 22 64
a/e mpedraza@mailpersonal.com web www.vallesobert.org

NOM DE L'ENTITAT
COOPERACCIÓ
Grup territorial de Granollers
FINALITATS DE L’ASSOCIACIÓ
Participar en la construcció d'un model de desenvolupament humà sostenible on es respectin i
desenvolupin els Drets Humans, i en un món marcat
pels valors d'igualtat, justícia i democràcia on
l'equitat de gènere i la participació ciutadana han
de ser eixos i motors de canvi imprescindibles.
Treballar en pro de la Sobirania Alimentària, com
a dret de tots els pobles i com a garantia d'èxit en
la lluita contra la pobresa i la fam.
Treballar amb organitzacions d'altres països: El
Salvador, Nicaragua, Guatemala, Colombia i Marroc.
SEU C/ Sant Honorat, 7 • 08002 Barcelona
CONTACTE Lourdes Òdena i Larrosa
Tel. 93 318 34 25 Fax 93 412 43 77
a/e info@cooperaccio.org
web www.cooperaccio.org

NOM DE L’ENTITAT
CREU ROJA
FINALITATS DE L’ASSOCIACIÓ
A Creu Roja Granollers pots col·laborar i participar
com a voluntari/ària en l’àmbit de pau i
cooperació, donant suport a projectes de
desenvolupament, activitats d’educació per al
desenvolupament, elaboració de projectes propis
de sensibilització adreçats a la població, accions
humanitàries i d’emergència, tot tenint la opció a
formar-te en aquest camp i de participar en les
plataformes municipals de cooperació juntament
amb altres entitats.

SEU C/Joan Prim, 38 • 08402 Granollers
CONTACTE Nati Bautista Tel. 93 861 12 40
a/e info@creurojagranollers.net
web www.creurojagranollers.net

NOM DE L’ENTITAT
AMNISTIA INTERNACIONAL, grup local de Granollers
FINALITATS DE L’ASSOCIACIÓ
Treballar per un un món en el qual totes les persones puguin
gaudir de tots els drets humans proclamats en la Declaració
Universal i en altres normes internacionals. Realitzar tasques
d'investigació i d'acció contra els abusos greus contra el
dret a la integritat física i mental, a la llibertat de consciència
i d'expressió i a no patir discriminació de cap tipus. Entre
d'altres objectius concrets, busquem la protecció de milers
de persones amenaçades de ser torturades o assassinades,
l'alliberament de presos de consciència i l'abolició de la
pena de mort.
SEU Alfons XII, 19-21, pral. • 08006 Barcelona
TELÈFON DE CONTACTE 932 093 536
a/e granollers@amnistiacatalunya.org
web www.amnistiacatalunya.org
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LES entitats
NOM DE L’ENTITAT

Associació per la Interculturalitat
i el Desenvolupament dels
Països Empobrits

FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA
UGT DEL VALLÈS ORIENTAL-MARESME
FINALITATS DE L’ASSOCIACIÓ
Fou creada per la UGT de Catalunya l’any
1988 amb motiu del primer centenari de
la creació a Barcelona del sindicat. La
seva finalitat és la promoció de la cultura
del treball i dels valors de la solidaritat i
la cooperació internacional entre els
treballadors i treballadores a tot arreu.

NOM DE L’ENTITAT
ÀFRICAT, ASSOCIACIÓ PER LA INTERCULTURALITAT
I EL DESENVOLUPAMENT DELS PAÏSOS EMPOBRITS
FINALITATS DE L’ASSOCIACIÓ
Fomentem el coneixement mutu de diferents cultures a
través del viatge intercultural a l'estiu a Senegal (27
voluntaris, el 2008) i aprofitem d'aquest viatge per portar
a terme el projecte de desenvolupament Plaques solars
per a l'accés a l'aigua potable a Mballocounda (Senegal).

Per això la nostra cooperació, especialitzada
en la difusió i defensa dels drets humans
laborals, vol contribuir a l’esforç solidari
d’enfortiment de la democràcia i de la
cultura de la pau.

SEU C/ Isabel de Villena, 64, 4t 3a • 08401 Granollers
CONTACTE Ousmane Mballo, president
Tel. 618 707 790.
a/e info@viuafricat.org
web www.viuafricat.org

SEU C/ Esteve Terrades, 30-32 • 08402 Granollers
CONTACTE Chakir El Homrani Tel. 93 870 42 58
a/e celhomrani@catalunya.ugt.org
web www.comaposada.org

NOM DE L’ENTITAT
SETEM COMERÇ JUST GRANOLLERS
(comitè de Setem Catalunya)
FINALITATS DE L’ASSOCIACIÓ
A Setem fem tasques de sensibilització sobre la
NOM DE L’ENTITAT
MANS UNIDES, delegació del Vallès Oriental
FINALITATS DE L’ASSOCIACIÓ
Mans Unides és una Organització No
Governamental per al Desenvolupament (ONGD),
de voluntaris que treballem des de 1960 i que
lluitem contra la fam, la pobresa, la malaltia, la
manca d’instrucció i contra les seves causes:
la injustícia, el repartiment desigual dels béns
i les oportunitats entre les persones i els pobles,
la ignorància i la insolidaritat.
SEU Roger de Flor, 74-D ( C/ Anníbal, 60) •
08401 Granollers
CONTACTE Josep M. Pagès Tel. 93 870 62 49
a/e info@mansunidesvor.org
web www.mansunidesvor.org
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creixent desigualtat Nord-Sud i les seves causes.
Tenim la ferma convicció que la solidaritat comença
per casa nostra, i apostem per intervenir en el
Nord promovent alternatives, i pressionant també
a empreses i administracions, per millorar les
condicions al Sud. Treballem especialment el tema
del consum ètic: el comerç just, la banca ètica, la
sobirania alimentària i el turisme responsable.
També oferim la possibilitat d'aproximar-se a les
realitats del Sud a través dels Camps de Solidaritat.

SEU C/Emili Botey 22, 1r 1a • 08402 Granollers
CONTACTE Mercè Costa i Josep Castillo
Tel. 93 870 19 72 a/e granollers@setem.org
web www.setem.cat

NOM DE L’ENTITAT
NOM DE L’ENTITAT
FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT
CCOO VALLÈS ORIENTAL MARESME
FINALITATS DE L’ASSOCIACIÓ
La nostra manera d’entendre la cooperació actualitza l’internacionalisme
solidari que sempre ha caracteritzat
el món del treball.
Treballem per un model de desenvolupament
sostenible que promou unes condicions de
vida i treball dignes, un comerç just i un consum
responsable.
Fem una cooperació basada en la igualtat de drets
entre homes i dones i entre cultures, amb la pretensió
d’una justa distribució de la riquesa que potenciï
models autòctons i autònoms de desenvolupament
i de transformació social.
SEU C/ Pius XII, 6 • 08401 Granollers
CONTACTE Joseba Mendizabal Tel. 93 860 19 40
Mòb. 629 052 750
a/e jmendizabal@ccoo.cat web www.ccoo.cat

SELENGA BASI-MONEDUC
FINALITATS DE L’ASSOCIACIÓ
• Donar suport i potenciar activitats educatives
que es realitzin en àrees socials deprimides.
• Fomentar totes aquelles activitats de l’àmbit local
i comarcal que fomentin la cooperació i el
desenvolupament entre tots els països i nacions.
SEU Granollers
CONTACTE Estel Estopiñan Mòb. 656 258 394;
Susana García Mòb. 649 148 068
a/e selengabasi_moneduc@hotmail.com

NOM DE L’ENTITAT
FUNDACIÓ ROKPA GRANOLLERS I BAIX MARESME
FINALITATS DE L’ASSOCIACIÓ
Ajudar el Tibet mitjançant projectes de cooperació.
SEU C/ de l’Església Antiga, 14, 2n. 1a • 08392
Sant Andreu de Llavaneres
CONTACTE Lídia Montsant i Fernando Rodríguez
Tel. 93 792 65 52 Mòbil. 666 366 351
a/e rokpa.gra@terra.es
web www.rokpa.org

NOM DE L’ENTITAT
HARIBALA
FINALITATS DE L’ASSOCIACIÓ
Haribala va néixer amb l’objectiu d’ajudar els més
desfavorits i cooperar en el desenvolupament del
districte de Kurnool, a l’Índia Meridional. A partir
del coneixement i l’anàlisi de la realitat de la
zona, Haribala va establir dos canals principals
d’actuació: els nens i les dones dalits.

NOM DE L’ENTITAT
GLOBAL INFANTIL
FINALITATS DE L’ASSOCIACIÓ
La defensa de la infància i el dret de cada nen,
sense distinció de raça, cultura o religió, a

SEU C/Bonaire, 25 • 08301 Mataró
DELAGACIÓ GRANOLLERS
C/Hospital, 39, 3r C • 08402 Granollers
CONTACTE Prakash Chukka
(President Mòb. 629 144 621 Tel. 93 790 38 73)
Rebeca García Palomeque
(Del. Granollers Mòb. 653 584 698)
a/e haribala@haribala.org
a/e granollers@haribala.org
web www.haribala.org

l’alimentació, a la sanitat i a l’educació. La lluita
contra l’explotació infantil, la prostitució i els
maltractaments, com també per la implantació i la
universalització dels drets de la infància.
SEU C/Aribau, 62, pral. 1a • 08011 Barcelona
CONTACTE Josefa Recio i Corral
Tel. 93 453 50 19 Fax. 93 453 50 19
a/e barcelona@globalinfantil.com
a/e etiopia_cooperant@yahoo.es
web www.globalinfantil.com
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ACTIVITATS. 4a SETMANA DE LA COOPERACIÓ I LA SOLIDARITAT

4a setmana de la
cooperació i la
solidaritat. la pau
Granollers, del 24 de setembre a l’1 d’octubre de 2008

DIVENDRES,

26

15.30 h
Plaça de la Porxada
Campanya Mundial per l’Educació. Superem l’exclusió! Qualitat en l’educació! Posa-hi la teva peça:
totes compten. Animació amb el grup Associació
Cultural del Folklore i les Músiques Africanoides.
Coordinació: Ajuda en Acció
Col·laboració: Mans Unides i el col·lectiu d’escoles
de la ciutat

Amb el suport de:

DIMECRES,
20.30 h
Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau
Xerrada Cooperació i pau. A càrrec d’Eduard Ibáñez,
president de la Federació Catalana d’Organitzacions
no-governamentals per al Desenvolupament
Coordinació: Ajuntament de Granollers
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17 a 21 h
Plaça de la Porxada
Exposició Rostres de dones
Coordinació: Ajuda en Acció
18.30 h
Biblioteca Roca Umbert
Projecció de la pel·licula La Copa (Phörpa), Dir.:
Khyentse Norbu. Any 1999. País. Austràlia/Butan.
Coordinació: Fundació Rokpa
Col·laboració: Biblioteca Roca Umbert
20 h
Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau
Xerrada: El paper dels voluntaris en els projectes
de desenvolupament. A càrrec de Miquel Canal,
arquitecte i voluntari, i Anna Jardí, voluntària.
Coordinació: Haribala

SETEMBRE - OCTUBRE

DISSABTE,

27

10 a 14 h i de 17 a 21 h
Plaça de la Porxada
Informació sobre les activitats de les entitats del
Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat.
Coordinació i col·laboració: Àfricat – Associació per
la Interculturalitat i el Desenvolupament dels Països
Empobrits, Ajuda en Acció, Amnistia Internacional,
Asociación para el Progreso de Guinea Ecuatorial,
Associació Cooperac-ció, Associació Cultural Amics
d’Àfrica del Vallès Oriental, Associació d’Amics del
Poble Sahrauí de Granollers, Associació Vallès Obert,
Creu Roja, Fundació Josep Comaposada – UGT,
Fundació Pau i Solidaritat – CCOO, Fundació Rokpa,
Fundación Adra, Global Infantil, Haribala, Mans
Unides i Selenga Basi-MonEduc.
De 10 a 21 h
Plaça de la Porxada
Exposició fotogràfica Rostres de dones
Coordinació: Ajuda en Acció

DISSABTE, 27
18.00 h
Plaça de la Porxada
La Pallassa Mandarina. El laboratori màgic
Coordinació: Mans Unides
19.00 h
Plaça de la Porxada
Espectacle d’animació Pugeu a la furgo
A càrrec de Vatua l’Olla.
Col·laboració: Ajuda en Acció
20.15 h
Plaça de la Porxada
Espectacle Anitxé
Amb el grup Kassamba Afropercussió.
Col·laboració: Ajuda en Acció

EXPOSICIONS
DURANT LA SETMANA

De 10 a 21 h
Plaça de la Porxada
Exposició Murals de la campanya mundial
per l’educació
Coordinació: Ajuda en Acció
Col·laboració: Mans Unides

Ruta pacífica de las mujeres de Colombia

De 10 a 21 h
Plaça de la Porxada
Exposició Guantánamo
Coordinació: Amnistia Internacional

Exposició fotogràfica.
Fotografies d’Iona Hogendoorn
Coordinació: Grup Territorial Granollers de
Cooperacció

De 10 a 21 h
Plaça de la Porxada
Exposició Els objectius del mil·lenni
Coordinació: Fundació Pau i Solidaritat - CCOO
De 10 a 14 h i 17 a 21 h
Plaça de la Porxada
Audiovisual projecte a Mballocounda (Senegal).
Coordinació: Àfricat – Associació per la
Interculturalitat i el Desenvolupament
dels Països Empobrits
De 10 a 14 h i 17 a 21 h
Plaça de la Porxada
Audiovisual sobre projectes de cooperació
dels darrers anys.
Coordinació: Associació Cooperacció
De 10 a 21 h
Plaça de la Porxada
Haima. Exposició i passi de fotos.
Coordinació: Associació d’Amics del Poble Sahrauí

Del 18 de setembre a l’1 d’octubre
Centre cívic Jaume Oller. C/ Mare de Déu
de Montserrat, 47.

Del 22 de setembre al 7 d’octubre
Centre cívic Palou. Passeig del Dr. Fàbregas, s/n
Deja que cante el gallo, de Veterinaris sense
Fronteres.
Fotografies d’Eduardo Arrillaga. Una visió de la
quotidianitat de famílies camperoles de Bolívia,
Guatemala, Haití i República Dominicana.
Coordinació: Ajuntament de Granollers, amb el
suport de Diputació de Barcelona.
Organització:
CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
Entitats i grups del Consell: Àfricat – Associació per la
Interculturalitat i el Desenvolupament dels Països Empobrits,
Ajuda en Acció, Amnistia Internacional, Asociación para
el Progreso de Guinea Ecuatorial, Associació Averroes pel
Desenvolupament i la Comunicació, Associació Cooperacció,
Associació Cultural Amics d’Àfrica del Vallès Oriental,
Associació d’Amics del Poble Sahrauí del Vallès Oriental,

12.30 h
Plaça de la Porxada
Espectacle: Alquimia
Creació i producció: El Negro y el Flaco.
Coordinació: Ajuda en Acció
17.30 h
Plaça de la Porxada
Hip-hop rap amb Last Men Crew.
Coordinació: Mans Unides

Associació d’Immigrants Africans, Associació Vallès Obert,
Creu Roja, Fundació Josep Comaposada – UGT, Fundació
Pau i Solidaritat – CCOO, Fundació Rokpa, Fundación Adra,
Global Infantil, Grup de Cooperació del Campus de Terrassa,
Haribala, Mans Unides, Selenga Basi-MonEduc, Setem
Comerç Just Granollers, Grup Municipal Socialista, Grup
Municipal de Convergència i Unió, Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya i Grup Municipal Popular.
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aGENDA

setembre
desembre
2008
setembre- octubre
Campanya informativa Mou-te per la Igualtat, és de justícia
Del 29 de setembre al 3 d’octubre, tardes, plaça de les Olles.
4 d’octubre. Matí, plaça de la Caserna. Tarda: Anselm Clavé
Organització: Ajuda en Acció

NOVEMBRE
Dissabte 29, a les 22 h, i diumenge, 30, a les 19 h.
Teatre Auditori de Granollers.
Representació de l’opereta Abans del silenci, crònica de la Unió
Liberal 1887-1936. A càrrec de la Coral Polifònica de Granollers i
l’Orquestra de Cambra de Granollers. Direcció musical: Salvador
Brotons.

EXPOSICIONS
GR. 31/5/1938. Exposició produïda pel Museu de Granollers al
voltant del bombardeig de 1938, que tracta dels canvis que va
representar la 2ª República, el desastre del conflicte bèl·lic i els
atacs i els atacs aeris de 1938 i 1939, del silenci després de la
brutalitat i de la necessitat del diàleg, del valor de la convivència i
de la pau. Museu de Granollers. Fins al 30 de novembre.
Seriosament, 25 arguments per la pau en còmic, amb la col·laboració
de la Fundació per la Pau. Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau
(c/ Rec, 19). Fins al 9 de novembre.
Llàgrimes del món, a càrrec de Gemma Nogueroles. Museu de
Granollers. Fins al 30 de novembre.
Organització: Ajuntament de Granollers.
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya. Memorial Democràtic,
Generalitat de Catalunya. Depar tament d’Interior, Relacions
Institucionals i Par ticipació. Oficina de Promoció de la Pau i dels
Drets Humans i Diputació de Barcelona Xarxa de municipis

