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Així, el dret de les dones a viure en igualtat i a no ser discriminades constitueix
un dels pilars bàsics de la Declaració Universal dels Drets Humans (1948). I, al
seu torn, una de les característiques més poderoses dels Drets Humans és el
principi fonamental de la seva Universalitat: totes les persones tenen els mateixos
drets pel fet de ser éssers humans.
Posteriorment, la Convenció de Nacions Unides sobre l’eliminació de totes les
formes de discriminació contra la dona (1979), suposa un gran pas endavant en
generar un compromís per part de tots els estats que ratifiquen aquesta convenció
(entre els quals Espanya, el 1984) per a desenvolupar tot un seguit de mesures
contra la discriminació de les dones. També l’activitat política de la Unió Europea
en matèria de gènere cobra gran rellevància en la dècada dels vuitanta. A partir
de 1983, a través de la Comissió, es comencen a desenvolupar els Programes
d’Acció Comunitària per a la Igualtat d’Oportunitats. En els 5 programes impulsats
fins ara, es recullen els objectius que es va marcar la Unió per a eradicar la
discriminació de les dones, les accions que es por taran a terme i també
suggeriments d’actuació per als països membres.
A l’Estat espanyol, els problemes de gènere no entren en l’agenda política fins
a l’inici de la democràcia i l’aprovació de la Constitució de 1978. En aquest cas,
el suport europeu ha estat crucial per a abordar la primera etapa del procés de
creació d’organismes d’igualtat i per a legitimar-ne l’actuació davant les altres
institucions públiques. D’aquesta manera, la Constitució de 1978 introdueix, en
els ar ticles 9.2 i 14, l’obligació dels poders públics de promoure la igualtat
efectiva entre les persones i la prohibició de tota discriminació per raó de sexe.
Però sens dubte, el punt d’inflexió més important per avançar en les estratègies
polítiques d’igualtat d’oportunitats és la IV Conferència Mundial per a la Dona,
celebrada a Pequín el 1995, on es ratifiquen de nou els drets de les dones com
a drets humans i es conclou que la igualtat entre dones i homes és una qüestió
d’interès universal, que beneficia d’igual manera les unes i els altres. Aquesta
conferència constitueix el major èxit aconseguit fins ara quant a resultats. A partir
d’aquí es produeix un important canvi, ja que es planteja per primera vegada la
necessitat d’utilitzar el concepte de gènere per analitzar les relacions socials
entre dones i homes en la societat. S’arriba a un consens teòric a l’hora d’explicar
que la discriminació històrica de les dones se sustenta en la divisió sexual del
treball i en el sistema de gènere que l’acompanya i es comença a prendre
consciència que el canvi en la situació de les dones implica una transformació
estructural i que és cal integrar la perspectiva de gènere en totes les polítiques
públiques i en totes les seves fases.
Per tant, parlar de l’equitat de gènere implica reivindicar que totes les persones,
independentment del seu gènere, han de tenir els mateixos drets i iguals oportunitats en tots els àmbits socials, polítics, econòmics i laborals.
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2a FESTA
DE LA COOPERACIÓ
I LA SOLIDARITAT
Segona festa de la cooperació
i la solidaritat, organitzada
pel Consell Municipal els dies
3 i 4 de juny de 2006
FOTO: Creu Roja

El cap de setmana del 3 i 4 de de juny de 2006 va tenir lloc a la
nostra ciutat la 2a Festa de la Cooperació i la Solidaritat, organitzada
pel Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat. Durant un dia i
mig la informació que donaven les entitats als estands, les exposicions
i les activitats fetes a la plaça de la Porxada, van servir per donar
a conèixer a tothom qui passava la pluralitat de visions i àmbits de
treball, des de les que fan projectes de cooperació internacional,
a les que acullen persones i les que sensibilitzen la ciutadania.
Com és costum, les activitats amb més acceptació van ser les
musicals i d’animació, i els jocs.
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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 6
ENTITAT

INDRET/PAÍS

SUBVENCIÓ
EUROS

PROJECTE

COOPERACIÓ

TOTAL

113.232,28

Fundació Pau i Solidaritat-CCOO

El Sauce
Nicaragua

Accés a la justícia i inserció de dones

8.705,72

Fundació Pau i Solidaritat-CCOO

Nicaragua

Reconstrucció biblioteca municipal

7.599,27

Global Infantil

Addis Abeba
Etiòpia

Acollida de nens

2.845,17

Fundació Josep Comaposada-UGT

Marroc

Suport a la creació del departament de joventut de la CDT

Ajuda en Acció

Perú

Construcció de 3 aules

9.556,84

Medicus Mundi Catalunya

RASD

Millora medicaments laboratori

3.573,77

Fundació Rokpa

Sershul
Tibet

Orfenat de nens i nenes

6.967,01

Associació Cultural Amics d’Àfrica

Douala
Camerun

Taller tèxtil per al desenvolupament

Associació Cooperacció

Al-Hoceima
Marroc

Suport al centre de dones

Creu Roja

Equador

Millora condicions alimentàries i econòmiques

11.380,86

Agermanament sense Fronteres

Camerun

Desenvolupament població rural

16.984,80

Grup de Cooperació Campus Terrassa

Brasil

Política energètica autosostenible

10.371,48

16.984,80
9.970,24

8.292,32

ACOLLIDA

TOTAL

26.959,72

Associació Vallès Obert

Ivankiv
Ucraïna

Granollers
P. Catalans

Estades de nens i nenes ucraïnesos

19.351,69

Assoc. Amics Poble Sahrauí Vallès Oriental

Tindouf
RASD

Granollers
P.Catalans

Pis d’acollida nens malalts sahrauís

7.608,03
TOTAL

SENSIBILITZACIÓ

6.947,65

Setem Comerç Just Granollers

Granollers
P.Catalans

10 anys de solidaritat
10 accions de sensibilització

3.340,00

Associació Cooperacció

Granollers
P.Catalans

Per una millor acció solidària: forma’t

1.599,65

Consell Mpal. de Cooperació i Solidaritat

Granollers
P.Catalans

1% destinat a adquisició llibres de cooperació,
solidaritat i drets humans per a la Biblioteca Can Pedrals

2.008,00

TOTAL

EMERGÈNCIA

16.064,00

Assoc. Amics Poble Sahrauí Vallès Oriental

RASD

Emergència als campaments sahrauís per les inundacions

6.000,00

Fundació Pau i Solidaritat-CCOO

RASD

Emergència als campaments sahrauís per les inundacions

7.500,00

Fons Català de Coop. al Desenvolupament

RASD

Emergència als campaments sahrauís per les inundacions

2.564,00

TOTAL

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Barcelona
P. Catalans

Quota de soci

Tunísia / Brasil
P. Catalans

Projecte 1379. Fundació Pau i Solidaritat
Projecte 1381. Mans Unides / Projecte 1408. Setem

37.596,00
1.500,00
36.096,00
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EUROPA
EUROP
A

ÀSIA

205.020,09 €
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ÀFRICA

334.423,46 €

EUROPA

SUDAMÈRICA

ÀFRICA

299.802,83 €

ÀSIA

88.232,29 €
SUDAMÈRICA

CENTREAMÈRICA

CENTREAMÈRICA

202.192,74 €

Ajuda humanitària per a les víctimes

dels tifons de 2004 a les Filipines
Durant més de dues setmanes, Filipines, un dels
països del món més propensos a patir desastres
naturals, va ser copejat per una sèrie de tifons,
depressions i tempestes tropicals que van produir
greus inundacions i esllavissades a les províncies
de Luzon, Mindoro Oriental, Aurora, Quezon i Nova
Ecija, deixant al seu pas l'esgarrifosa xifra de:
morts
ferits
desapareguts
famílies afectades
persones afectades
persones desplaçades
habitatges totalment destruïts
habitatges parcialment destruïts
hectàrees de conreus afectades
escoles danyades

939
752
837
597.847
3.018.992
650.000
32.256
94.477
334.424
924

Dades oficials del “National Disaster Coordinating Council” (NDDC)
de data 9 de desembre 2004.

Al costat dels danys personals i habitacionals, va
caldre sumar els produïts en l'agricultura i en les
infraestructures (ponts, carreteres i infraestructures
socials, com escoles, centres de salut i hospitals,
sistemes d'aigua i sanejament, etc.), que van assolir
nivells devastadors.
Inicialment, la resposta internacional i nacional es
van centrar en l'ajuda d'emergència, sobretot en la
distribució d'aliments, aigua potable i material bàsic
de super vivència, com també en la rehabilitació
d'infraestructures bàsiques.
Després d'una posterior anàlisi basada en la
magnitud del desastre i la gran quantitat d'aportacions rebudes, i amb l'objectiu de maximitzar
l'ajuda i no solapar activitats ni esforços, Creu Roja,
juntament amb amb Nacions Unides, van detectar
altres problemes que continuaven afectant aquestes
comunitats i que encara es trobaven sense resposta
per part de la comunitat internacional:
• destrucció de les infraestructures d'irrigació
• afectació dels camps de conreu
• desaparició dels mitjans de producció

Un cop identificats aquests problemes, els diferents
fòrums de coordinació van plantejar com a objectiu
immediat reduir l'assistència humanitària i concentrarse en tasques de rehabilitació econòmica d'emergència.
A més a més, aquesta reformulació s'adequava
millor a l'estratègia general de la Creu Roja i d’altres
agents socials i governamentals per a l'àrea afectada,
i s’ha inserint en un acostament global que ha inclòs,
amb finançament de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional, entre d'altres, les intervencions
següents:
• distribució de barques de pesca
• rehabilitació de sistemes d'irrigació (neteja dels
sistemes a través de la fórmula de “diners per
treball”)
• provisió de búfals a associacions d'agricultors

IDENTIFICACIÓ DE BENEFICIARIS
Per obtenir la identificació i validació final dels
beneficiaris, va caldre comprovar, a través d'entrevistes amb els representants de les distintes
comunitats i altres representants governamentals,
i també amb els propis beneficiaris, que les persones
objectiu del projecte complien amb els requisits
següents:
• Haver estat afectades pel desastre. El seu habitatge havia d'estar totalment o parcialment danyat.
• Encara es trobaven residint a la zona.
• La seva font generadora d'ingressos havia de ser
l'agricultura o la pesca (granger o pescador).
• No haver rebut ajuda del mateix tipus per par t
d'una altra organització.

OCUPACIÓ
Agricultor
Pescador
Total

NÚM. BENEFICIARIS
3.000
1.126
4.126
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La participació de totes les persones beneficiàries
ha estat alta, encara que no completa, ja que malgrat
comptar amb tota la disposició i el suport dels seus
representants comunitaris, de vegades no ha estat
fàcil aconseguir que tots acudissin a les activitats
previstes.
Les eines agrícoles i pesqueres distribuïdes han
passat a ser propietat de les persones beneficiàries,
amb el compromís de no vendre i/o comerciar-hi,
com també de donar l'ús apropiat a tots els
accessoris rebuts.

FINANÇADORS
EUR
Generalitat de Catalunya
40.000,00
Creu Roja Espanyola
8.000,00
Junta Comunitats Castella La Manxa 160.000,00
Diputació de Saragossa
6.032,00
Ajuntament de Granollers
6.237,12
Ajuntament de Cunit
600,00
TOTAL

220.869,12

Des de l'inici del projecte i durant tota la seva
execució s’ha fet visible l’aportació, tant de Creu
Roja com dels altres finançadors: Agència Catalana
de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat
de Catalunya, Junta de Comunitats de Castella La
Manxa, Diputació de Saragossa, Ajuntament de
Granollers i Ajuntament de Cunit.

CONTE DE LA BELLA DORMENT
La Bella Dorment estava farta que un príncep l'hagués
tornada a desper tar del seu somni. La culpa era
d'aquesta estúpida llei que permetia als prínceps
besar princeses adormides sense importar el que
elles desitgessin.

DENUNCIA SEMPRE LA PERSONA QUE T'AGREDEIX
també havia de denunciar si veia una altra princesa
patint una agressió
FICA’T EN EL QUE T'IMPORTA

A la Bella Dorment li semblava una llei molt injusta,
no és que no li agradés besar però volia triar amb
qui i quan.
NO EM DÓNA LA GANA...
A més hi havia vegades que sí que li venia de gust
besar algun príncep o ballar i res més, i llavors els
prínceps es posaven pesats, alguns fins i tot arribaven
a posar-se violents. Quan això ocorria, solia allunyarse’n i buscar altres companyies.

ja que entre princeses havíem que d’ajudar-nos per
acabar amb aquesta llei dolenta. El trist era que havia
una tendència entre les princeses a competir pels
prínceps i deixar-se envair en la seva intimitat, com
per exemple deixar que llegissin els seus missatges
de mòbil. També li va explicar que és responsabilitat
de les princeses allunyar-se de prínceps que utilitzen
la llei i buscar altres prínceps respectuosos que també
n’estiguin farts.
ENCANTADA DE CONÈIXER-TE

NO, HAURIA DE SER SUFICIENT...
Però altres vegades acabava acceptant perquè se
sentia culpable. Havia après en els contes que les
princeses eren dòcils, obedients i submises. També
estava far ta que tots i totes acabessin menjant
perdius i sense ser feliços.
Així que un dia no va poder més i va dir PROU i va
aparèixer la fada prou que és dintre de cada princesa
i que surt quan dius prou. La fada és prou perquè
no li agrada gens passar fam ni depilar-se, i és
preciosa com l'interior de totes les princeses.
La fada prou li va explicar que tenia moltes raons per
estar far ta, en primer lloc no s’havia de sentir
culpable quan un príncep insisteix, i que tenia tot el
dret del món a dir NO.

que l'amor era meravellós si es vivia des del respecte
i la plenitud, i que tenia tot el dret a gaudir-ne.
ELS MILLORS ANYS DE LA TEVA VIDA
i que es podia desaprendre l'après en els contes i
inventar contes nous
Així va ser com la Bella Dorment va anar a despertar
Blancaneus, perquè és així com es desper ten les
princeses, les unes a les altres, i les dues van anar
a buscar més princeses adormides i prínceps solidaris
per, una vegada despertes, poder canviar aquesta llei
dolenta i acabar el conte amb un final feliç i sense
perdius, en el qual les princeses són qui decideixen
el seu propi destí.

AL FINAL DECIDEIXES NO ENROTLLAR-TE
i si el príncep es posa violent cal denunciar
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Nunila López
escriptora

MEMÒRIA DEL VIATGE d´EMERGÈNCIA
ALS CAMPAMENTS DE REFUGIATS

SAHRAUÍS
Grup de nens que l’associació
va portar al viatge de tornada
cap al pis d’acollida de nens
malalts.

Voluntari que va viatjar al Sàhara
amb un nen malalt de la vista,
el qual esperava documentació per
a poder venir cap al pis d’acollida.

Des de l’Associació d’Amics del Poble Saharauí de Granollers,
donem a conèixer el viatge realitzat al campaments de refugiats
saharauís per part de 7 membres de l’associació, del 17 al 27
de març de l’any 2006, amb motiu de les inundacions que van
tenir-hi lloc en el mes de febrer.
Cal destacar que durant els aiguats la població va haver de fugir
a la nit, per refugiar-se en uns monticles en unes condicions
infrahumanes, amb falta d’aliments, aigua i un sostre on
arrecerar-se. Durant tres dies van haver de suportar aquestes
condicions amb el conseqüent perjudici per a la població,
sobretot nens i gent gran. A conseqüència de tot això van
aparèixer malalties de tipus respiratori com la bronquitis, i
diarrees, degut a les condicions de salubritat.
Les zones més afectades per les inundacions van ser Smara,
Auserd, Aaiun i 27 de Febrero. Com a Associació es va creure
convenient la visita a les zones afectades i l’apor tació de
medicaments, ja que en aquell moment eren necessaris per a
evitar possibles epidèmies. Prèviament es va proposar un
projecte d’emergència, presentat al Consell Municipal de
Cooperació i Solidaritat, que va acordar de traslladar a
l’Ajuntament la proposta d’aprovar l’aportació de 6.000 euros,
cosa que finalment es va fer.

Nens sahrauís jugant davant
d’una casa derruïda pels
aiguats.

La població civil havia perdut cases i béns materials com roba,
utensilis de llar, estris de cuina, matalassos, flassades, etc.,
i de manera provisional habitava en tendes de campanya que
havien aportat diferents ONG, en unes condicions de salubritat
mínimes. En aquell moment intentaven reconstruir els seus
habitatges, però la manca de materials n’impossibilitava la
tasca.
L’Associació va viatjar fins als campaments amb 400 kg de
medicaments, els quals van ser aconseguits en part amb l’ajut
econòmic del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, i en
par t, apor tats per diferents empreses farmacèutiques.
Deu mesos després de la tragèdia, la població saharaui que viu
als campaments encara està patint els efectes dels aiguats.
Aprofitant el viatge de tornada a Barcelona, l’Associació va
portar cinc nens malalts que havien estat seleccionats per la
comissió mèdica per a ocupar el pis de Granollers. Durant el
transcurs de la tornada els nens van ser retinguts a l’aeroport.
Aquest fet va ocasionar que dos dels voluntaris haguessin de
romandre dos dies més a Alger per a solucionar els problemes
burocràtics.

Els socis que van viatjar als campaments van programar una
sèrie de visites als diferents llocs afectats, entre els quals hi
havia hospitals, ambulatoris, escoles i cases par ticulars.
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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 conni243@hotmail.com; lavsa@lavsa.info; joan.lledo@gmail.com
web www.ayudaenaccion.org

NOM DE L’ENTITAT
ADRA
FINALITATS DE L’ASSOCIACIÓ
Ajuda social a Granollers i comarca. Cooperació amb
projectes d’ajuda als països en vies de desenvolupament.

NOM DE L’ENTITAT
ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE L’ÀFRICA
FINALITATS DE L’ASSOCIACIÓ
1. Oferir informació, assessorament,
acompanyament i suport en temes d’interès
per a les persones immigrades. 2. El nostre
objectiu és facilitar l’accés als recursos
normalitzats en condicions d’igualtat. 3. Oferir
formació a aquelles persones que no han pogut
escolaritzar-se en seus països d’origen.
4. Organitzar activitats que procurin intercanvi
entre les persones. 5. Donar recolzament a
projectes que tinguin per objectiu millorar la vida
les persones en els països d’origen. 6. Crear
un punt de trobada i de relació Intercultural.
7. Col·laborar amb organismes que treballin en
l’àmbit de la immigració. 8. Portar a terme
projectes de cooperació segons les demandes
dels nostres socis. 9. Promoure accions i
projectes adreçat a l’inserció social i laboral.
SEU C/Torras i Bages, 11, 1r • 08400 Granollers
CONTACTE Núria Pregona Tel. 93 870 65 58
Mòb. 686 253 424
a/e amics_delafrica@hotmail.com
web www.vallesnet.org/amicsdelafrica

SEU c/ Emili Botey, 10 • 08400 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 Gra-Servei d’Informació Juvenil • C/Corró, 49 • 08400 Granollers
CONTACTE Nor-Eddine Ben Zerrouk Mòb. 618 820 497
a/e Nbenzerrouk@ajuntament.granollers.org
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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, 7è 4a
CONTACTE Encarna Martínez
Mòb. 639 381 770
a/e saharauis_granollers@hotmail.com

NOM DE L’ENTITAT
ASSOCIACIÓ PEL PROGRÈS
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 • 08400 Granollers
CONTACTE Gabriel Moto Nsá
a/e gmotonsa@hotmail.com

NOM DE L'ENTITAT
ASSOCIACIÓ VALLÈS OBERT
FINALITATS DE L'ASSOCIACIÓ
Associació sense ànim de lucre que
organitza, d’ençà 1996, amb la col·laboració
de famílies acollidores, el viatge i l’estada
de nens ucraïnesos afectats per les
radiacions derivades de l’explosió de la
central nuclear de Txernòbil (Ucraïna),
que tingué lloc el 26 d’abril de 1986.
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
La base de l’actuació de Cooperacció és potenciar
la participació dels ciutadans: al nostre país
realitzant programes de sensibilització en aquells
municipis on tenim socis/sòcies, voluntaris/àries
i/o grups de treball i a tots els altres països que
en diem del Sud on estem presents, aportant el
nostre ajut a les organitzacions socials que intenten
donar solucions durables a les necessitats de la
gent més desfavorida i de canviar el sistema que
produeix aquestes greus mancances.
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 • 08400 Granollers
CONTACTE Eduard Micó 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
FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA
UGT DEL VALLÈS ORIENTAL-MARESME
FINALITATS DE L’ASSOCIACIÓ
La Fundació Josep Comaposada
va ser 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.
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. Aquest és
el repte permanent en tots els nostres projectes
i actuacions i, sens dubte, la millor aportació que
podem fer a un model de desenvolupament social
i econòmicament sostenible.

NOM DE L’ENTITAT
FUNDACIÓ ROKPA
GRANOLLERS I BAIX MARESME
FINALITATS DE L’ASSOCIACIÓ
Ajudar als nens orfes de Sershul en el Tibet.
SEU c/ de l’Església Antiga, 14, 2n 1a
08392 Sant Andreu de Llavaneres
CONTACTE Lidia Montsant i Fernando Rodríguez
Tel. 93 792 65 52 Mòb. 666 366 351
a/e rokpa.gra@terra.es
web www.rokpa.org

SEU c/ Esteve Terrades, 30-32 • 08400 Granollers
CONTACTE Isabel Ruiz Tel. 93 870 42 58
a/e ugt@nom.ugt.org web www.comaposada.org

NOM DE L’ENTITAT
MANS UNIDES, delegació del Vallès Oriental
FINALITATS DE L’ASSOCIACIÓ
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. Per això, treballem en tres línies
d’actuació: sensibilitzem i informem a l’opinió
pública i els òrgans de poder; recollim fons per
a un projecte anual i concret i ajudem en els
casos d’emergència.
SEU Roger de Flor, 74-D • 08401 Granollers
CONTACTE Josep M. Pagès Tel. 93 870 62 49
a/e mansunides_vor@hotmail.com
web www.mansunides.vallesnet.org
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NOM DE L’ENTITAT
SETEM COMERÇ JUST GRANOLLERS
(comitè de Setem Catalunya)
FINALITATS DE L’ASSOCIACIÓ
El comitè té com a finalitat fer tasques de
sensibilització sobre la creixent desigualtat
Nord-Sud i les seves causes. Treballen especialment
el tema del Comerç Just, i també en la promoció
de campanyes de Setem Catalunya relacionades
amb el consum ètic i responsable (com són les
campanyes de 'El Bon Cafè' i de 'Roba Neta').
Complementàriament, el comitè també treballa
conscienciejant sobre el deute extern, sobre la
banca ètica i sobre el tema de la sobirania
alimentària.
L’associació organitza xerrades i sessions de
formació, com també la festa del Comerç Just a
Granollers. Així mateix, des de fa 4 anys promou
a l'estiu un camp de solidaritat a Chiapas (Mèxic),
per col·laborar amb una organització de dones dins
d'una cooperativa de cafè de Comerç Just.
SEU C/Emili Botey 22, 1r 1a • Granollers
CONTACTE Mercè Costa i Josep Castillo
Tel. 93 870 19 72 a/e granollers@setem.org
web www.setem.org/catalunya/granollers

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 • 08400 Granollers
CONTACTE Joseba Mendizabal Tel. 93 860 19 40
Mòb. 609 026 371
a/e jmendizabal@ccoo.cat web www.ccoo.cat

NOM DE L’ENTITAT
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.
• Promoure en el nostre entorn accions que condueixin
a prendre consciència de les desigualtats socials i de
les situacions d’injustícia que s’han de superar.
• Vetllar per tal que els joves reconeguin el seu valor
per a la comunitat i la seva responsabilitat envers ella,
assumint compromisos que s’han de complir des de
la consciència social i la solidaritat universal.
• Promoure espais de sociabilitat que afavoreixin
l’enriquiment i el creixement personal de totes les parts,
tot fomentant la comprensió, la cooperació i la solidaritat
universal.
• Cooperar amb diferents col·lectius creats per ciutadans
i ciutadanes immigrats.
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
HARIBALA
FINALITATS DE L’ASSOCIACIÓ
Haribala va néixer amb l’objectiu d’ajudar als més
desfavorits i cooperar en el desenvolupament del districte
de Kurnool, a l’Índia Meridional, mitjançant projectes com
el d’apadrinament, el Centre d’Acollida de Nens del Carrer
o la Cooperativa Agrícola de Dones.
Haribala té com a fonament l’educació. Pensem que és l’eina
més eficaç per a eradicar la pobresa i les diferències socials.
Creiem que la formació i l’accés a estudis obriran portes a
la igualtat i els oferirà la possibilitat de cooperar per al
desenvolupament de les seves comunitats.

SEU C/Bonaire, 25 • 08301 Mataró
(atenció dilluns de 19 a 21 h)
DELAGACIÓ GRANOLLERS
C/Hospital, 39, 3r C • 08402 Granollers
CONTACTE Prakash Chukka (President)
Mòb. 629 144 621 Tel. 93 790 38 73
Rebeca García (Del. Granollers) Mòb. 653 584 698
a/e haribala@haribala.org
a/e granollers@haribala.org
web www.haribala.org

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 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. La lluita
per l’emancipació de la dona en el tercer món,
a partir de la formació, la integració social
i la defensa dels seus drets.
SEU C/Josep Carner, 1, 2n C
08402 Granollers
CONTACTE Josefa Recio i Corral
Mòb. 675 121 861 Tel. 93 870 79 79
a/e barcelona@globalinfantil.com
a/e etiopia_cooperant@yahoo.es
web www.globalinfantil.com
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EXPERIÈNCIA DE COOPERACIÓ

ENTREVISTA A

MILOUDA EL HANKIRI
“La cooperació ha de ser bidireccional: els del sud també tenim coses a aportar als del nord”
Milouda El Hankiri ha estat a Catalunya en representació de l’Associació Forum de Dones d’Al Hoceima (AFFA).
A Granollers ha mantingut trobades amb els representants polítics, ha fet xerrades i ha participat en reunions
de treball amb tècnics i regidors de la comarca que s’ocupen de la integració i la participació social de les
dones. L’Ajuntament de Granollers col·labora amb AFFA per a la creació d’un club de dones a Al Hoceima.

Què és l’Associació Forum de Dones d’Al Hoceima?
És una associació de dones que treballa, sobretot, al món rural.
Els àmbits d’acció se centren en la sensibilització,
l’assessorament jurídic i sanitari i la reivindicació, que es
desenvolupa amb altres moviments del Marroc que treballen
pels drets de les dones.
Com us organitzeu?
Tenim centres de treball a diversos pobles. Es va començar per
rehabilitar els mercats de dones. Aquests mercats tenen un
origen antic: per evitar que homes i dones estiguessin junts al
mateix espai, es van crear els mercats de dones. Aquests
mercats no eren només un espai d’activitat econòmica i transaccions comercials, sinó que també constituïen un autèntic
punt de trobada per a les dones, una excusa per sortir, un lloc
on parlar amb altres dones. Per això es va trobar tan important,
des de l’Associació Forum de Dones d’Al Hoceima, ocupar-se
de la rehabilitació d’aquests mercats.
És difícil arribar a les dones?
Fins ara, han passat per l’associació unes 700 dones. Al principi
va ser complicat: bàsicament ho vam fer poble per poble, porta
per porta. Però des que disposem dels centres, hi centralitzem
l’alfabetització, diferents tipus de formació, una llar d’infants,
assessorament divers (jurídic, de planificació familiar...).
Quina resposta trobeu?
Molt bona. Estem treballant amb una metodologia participativa
per a l’educació popular. Tenim una guia amb tècniques i
dinàmiques específiques sobre com treballar, per exemple,
l’alfabetització; fer-ho a la manera tradicional no ens serveix,
hem de buscar estratègies per a motivar les dones. La metodo-
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logia participativa ens ha funcionat molt bé. Dóna fruit perquè,
com que veuen que aprenen, les dones estan motivades. A
més, fem l’alfabetització en el seu idioma matern, l’amazic. De
fet, la metodologia par ticipativa no tindria sentit en un altre
idioma que no fos el matern, tot i que l’amazic fins ara ha estat
una llengua oral. Però s’estan fent esforços per preservar aquest
idioma, i bona prova n’és que recentment s’ha creat el Reial
Institut de la Cultura i la Llengua Amazic.
El què més fa falta a les dones marroquines, doncs, és formació?
Sí, formació a tots nivells. Sensibilització. Conèixer coses.
Ajudar-les a pensar per si mateixes, a demanar el que necessiten.
I par tir d’aquí podran començar a caminar soles: aprendre,
treballar a la cooperativa...
Com es concreta la col·laboració de l’Ajuntament de Granollers
amb l’Associació Forum de Dones d’Al Hoceima?
Està fent un club de dones, com un cafè, al centre d’Al Hoceima.
Com que Al Hoceima és una ciutat, hi tenim un tipus de projecte
més específic: hi ha una aula d’informàtica, una biblioteca, un
cafè i un espai per fer-hi activitats diverses. La idea ha sorgit
del fet que, a Al Hoceima, les dones no tenen cap lloc on trobarse perquè està mal vist que vagin als cafès on hi ha homes.
Per això vam pensar: per què no fem un cafè per a nosaltres?
D’una banda, hi ha una el cafè, que s’autofinança, i, de l’altra,
hi ha un espai de trobada per a dones on fem xerrades, fòrums,
debats....
S’ha notat la reforma de l’estatut personal marroquí, la
Moudawana?
El problema és que no hi ha gaire informació sobre aquest
tema. No s’arriba a posar en pràctica perquè la gent no la

coneix, no sap quines reformes s’han introduït. De mil, potser
se’n coneix una! I, a més, els canvis que aporta la Moudawana
no són realistes. Per mi, l’aportació més significativa de la
reforma de la Moudawana és la reforma en si mateixa. Vull
dir que, fins ara, la Moudawana era sagrada i no es podia
tocar i, el fet de fer-hi reformes, és la fita més important.
Però, com deia, els canvis que proposa no són reals. Per
exemple, la llei sempre deixa l’última paraula als jutges en
temes com el de la poligàmia. La llei diu que no està permesa
però el jutge pot decidir que sí, si ho troba justificat. A
Marràqueix, el primer any de vigència de la Moudawana, hi
va haver 122 peticions de poligàmia. Sabeu quantes se n’han
denegat? Vint-i-una! Les altres 101 són vàlides. On són els
canvis? El mateix passa amb l’edat mínima de 18 anys per
casar-se les dones. Tot és mentida, perquè el jutge pot decidir
allò que consideri i, a més, les falsificacions de documents
són a l’ordre del dia. Per això no hi ha canvis autèntics.
Què es pot fer, doncs?
És un procés lent. D’entrada, el moviment femení no estava
d’acord amb els canvis de l’estatut perquè havia presentat
les seves pròpies propostes. Ara, s’han presentat informes
sobre l’incompliment de la Moudawana. Això forma part de
la lluita per aconseguir un canvi real. El més important és
que les dones adquireixin consciència i pensin per si mateixes.
Quin és l’objectiu de visites com la de Granollers?
Col·laborem amb l’Associació Cooperacció. Però nosaltres
tenim la nostra pròpia concepció de què és la cooperació.
Tot no s’hi val: no tot el que ens arriba és positiu. Hem de
decidir quina cooperació volem: que ens arribin diners per
finançar un projecte determinat no és el que jo anomeno
cooperació. La cooperació ha de ser la resposta a necessitats
de la gent dels pobles, en el nostre cas, de les dones. És
a dir, que els projectes surtin del propi país. Creiem en la
igualtat de condicions: hi ha col·laboració nord-sud, però
també sud-nord. Per exemple, nosaltres, allà, tenim una
oficina d’atenció a la dona immigrant i hi ha coses que podem
traslladar i aplicar aquí. Tenim molta experiència en motivació,
foment de la participació, activitats de grup... I són coses
que es poden aplicar aquí.
Us posaré un exemple perquè es vegi que tot és possible i
que ens hem d’empescar solucions per a tot: tenim una
manera de fer els debats una mica peculiar. Nosaltres pensem
el tema de què volem parlar. Llavors ens posem dues persones
en una banda a parlar d’aquest tema però sense convidar
ningú, perquè si ho fem les dones se senten cohibides, tenen
vergonya, no volen fer el ridícul... Però quan nosaltres dues
comencem a parlar, no triga a sentir-se algú que fa una
intervenció, i després una altra, i una altra, i així es genera
un debat en què tothom participa sense adonar-se’n. Això
ens funciona de meravella.

10 anys de setem
a granollers 10 anys

de sensibilització
A primers dels anys 90, gràcies als camps de treball (després
anomenats de solidaritat) de SETEM Catalunya, un bon grapat
de joves de Granollers i rodalies ja havíem estat al que
s’anomenava tercer món (ara dit el Sud). Havíem estat aprenent
i col·laborant amb diferents organitzacions a països com el
Congo, Xile, Filipines, Perú, Argentina, Txad... i en tornar, sempre
la mateixa pregunta: que podem fer més enllà d’explicar el que
hem viscut?
És d’aquesta manera com, de mica en mica, ens vam anar
agrupant al voltant de la idea que la solidaritat calia viure-la
dins del quotidià i apropar aquestes realitats a la nostra ciutat.
Així, prenent com a eix de la nostra tasca de sensibilització les
idees i propostes del Comerç Just, al 1996 ens vam constituir
en comitè local de SETEM a Granollers.
Des d’un primer moment, la voluntat de Setem Granollers ha
estat potenciar la solidaritat activa dels ciutadans i ciutadanes
de Granollers vers les desigualtats que tenen origen en unes
relacions Nord-Sud injustes, d’allò què cal canviar al Nord,
començant per casa nostra, per millorar les condicions al Sud.
Les nostres accions pretén fer reflexionar sobre temes com el
Comerç Just, la Banca Ètica, el Consum Responsable, la Sobirania
Alimentària i les estructures que perpetuen les desigualtats
d’uns territoris respecte d’uns altres. Per aconseguir els nostres
objectius hem proposat activitats per a escoles i grups, hem
organitzat cicles de conferències i de formació, vam inventar la
Festa del Comerç Just (ara es celebra annualment a tot Catalunya),
i continuem pensant propostes per fer de Granollers un referent
per la comarca, també pel que fa a la Solidaritat.
Des de l’any 2000 també organitzem un Camp de Solidaritat
a Chiapas (Mèxic) en coordinació amb cooperatives productores
del cafè de comerç just, i oferim l’opor tunitat de viure una
experiència transformadora perquè -com diem a les entrevistes
de selecció- una estada d’aquestes característiques és quelcom
més que un viatge, és una experiència que sovint transforma
la visió que hom té de la realitat i del món en el que vivim i que
et compromet, més enllà de l’experiència concreta.

O sigui, que quan jo vinc aprenc coses de vosaltres però
també en deixo d’altres que us poden ser útils.
El fet que cada cop hi hagi més multiculturalitat, fa que es
palpi més aquesta reciprocitat o continua havent-hi les
mateixes barreres de sempre?
Jo crec que hi ha un acostament entre persones, en el tracte
de tu a tu, entre la gent del carrer, etc. Però a nivell de
cultures diria que cada cop hi ha més prejudicis respecte
l’Islam, sobretot. I tot això va a pitjor: com més immigrants
vénen, més gran es fa l’esquerda. Em sembla que és una
qüestió de por.

L'any passat vam crear una pàgina web que ens permet difondre
els nostres objectius i activitats. Us convidem a visitar-la:
www.setem.cat/granollers

Entrevista feta per Dolors Rovira
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TEMA CENTRAL
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L EQUITAT DE GÈNERE
QUE ÉS GÈNERE?
És el conjunt de característiques psicològiques, socials i culturals assignades a
les persones en funció del seu sexe. Són
característiques històriques i modificables,
que es van transformant amb i en el temps.
És una categoria relacional que sempre
ha d’incloure homes i dones. Per tant,
quan parlem de sistema de gènere, ens
referim a una construcció social, totalment
independent del sexe biològic, que
estructura i divideix la societat en àrees
específicament femenines i masculines i
els atorga un valor desigual, jerarquitzant
els valors i activitats vinculats a la
masculinitat. D’acord amb aquest sistema
de gènere el rol femení assigna a les
dones la cura de la família i dels afectes
i les atribueix l’espai domèstic com el
propi, i el rol masculí assigna als homes
l’activitat productiva situada en el mercat
laboral i els atribueix la participació i la
presència a l’espai públic com a pròpies.
El gènere fa a totes les dones del món
semblants, ja que comparteixen formes
d’opressió econòmica, social, cultural,
jurídica, política, sexual, encara que ho
hagin viscut de formes diferents, amb
especificitats nacionals, regionals, locals,
grupals, i se les ha col·locat en un rang
d’inferioritat social. No es tracta de creences, es tracta de condicions socials, econòmiques i polítiques realment inferiors.
En tot el món, abusos contra les dones
són incessants, sistemàtics i àmpliament
tolerats sinó condonats explícitament,
malgrat l’augment de consciència i rebuig
respecte a les violacions dels drets
humans, a la violència i la discriminació
contra les dones. Però la violència cap a
les dones no només és física. El
maltractament s’expressa de moltes
maneres.
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Discriminació significa un tracte desigual
i implica haver rebut maltractament pel
fet de ser dona, encara que sigui un
maltractament cortès.
ON EL TROBEM?
Donarem alguns exemples, amb dades
extretes de l’últim informe del Programa
de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD, 2006).
En la riquesa
EL 70% DE LES PERSONES DEL MÓN
SÓN DONES; POSSEEIXEN MENYS DEL
10% DE LA RIQUESA GLOBAL DEL
PLANETA
De les mil milions de persones més pobres
del món, les tres cinquenes par ts són
dones i nenes. La fam incideix amb
especial gravetat en les dones, sobretot
en període d’embaràs. La malnutrició
augmenta el risc de contraure malalties
i el perill de mor talitat materna durant
el part.
Paradoxalment, la FAO indica que la dona
alimenta el món. Les dones produeixen
més del 50% dels aliments del món i a
l’Àsia i a l’Àfrica treballa 13 hores més
per setmana que els homes. A més, les
dones destinen quasi tot el que guanyen
a atendre les necessitats de la llar i
l’alimentació de la família, mentre que
els homes utilitzen com a mínim el 25%
dels seus ingressos en altres finalitats.
A la Cimera Mundial sobre Alimentació de
1996 els països van subscriure la
Declaració de Roma. Aquesta Declaració
reconeix que per aconseguir l’eradicació
de la fam i de la pobresa, és necessària
la participació plena i en condicions
d’igualtat dels homes i les dones. Un
objectiu que, de moment, no s’ha assolit.

En la violència
En conflictes bèl·lics, coms els de Sierra
Leone, Kosovo, República Democràtica
del Congo, Afganistan, Irak, Ruanda, els
combatents i els seus simpatitzants han
violat dones com a arma de guerra amb
quasi total impunitat. En països com
Nigèria, República Dominicana, Burma,
Tailàndia, moltes dones i nenes són
comprades i venudes, traficades per
treballar forçosament en la prostitució,
mentre que els seus governs actuen de
manera insuficient per a protegir els seus
drets i castigar els traficants. En altres
països com Sud-àfrica, Afganistan, Índia,
Uzbekistan, les dones no tenen el control
del que passa amb el seu cos. Les dones
no poden dependre del seu govern per
què les protegeixi de la violència física,
fins i tot del risc de contagi del VIH/SIDA.
Les dones sota la custòdia de l’Estat
s’afronten a l’assetjament sexual dels
seus carcellers. Les dones són castigades per practicar el sexe fora del
matrimoni o amb una persona que elles
triïn (en comptes del que triï la seva
família). Els marits i altres familiars
masculins dicten l’accés de les dones a
l’atenció mèdica de salut reproductiva.
El maltractament de les dones dins la
pròpia llar en molts països de l’Amèrica
Llatina, Rússia, Àfrica o Orient arriba a
nivells increïbles, mentre que els respectius
governs es neguen a inter venir per a
protegir les dones i castigar els culpables.
I, quan ho fan, és aleatòriament i culpabilitzant les víctimes mateixes.
UNA DE CADA CINC DONES EN EL MÓN
PARTIRÀ UNA VIOLACIÓ O INTENT DE
VIOLACIÓ I EL 33% DE LES DONES HAN
ESTAT COPEJADES O HAN SOFER T
ALGUN ALTRE TIPUS D’ABÚS AL LLARG
DE LA SEVA VIDA.
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La violència domèstica constitueix
l’evidència més palpable de la vulneració
dels drets de la dona. Independentment
de la classe social, raça, ètnia i cultura,
la violència atempta contra la vida i la
dignitat de les dones.
És una realitat malauradament també
present al nostre país:
DONES MOR TES PER VIOLÈNCIA
SEXISTA A CATALUNYA
(Font: Institut Català de la Dona)

CATALUNYA

2005 2006(1)

A mans de la seva
parella o exparella

11

9

Àmbit familiar

4

-

Sense relació familiar

1

1

Per un desconegut

-

-

16

10

no assisteixen a l’escola; les dues
ter ceres par ts dels 960 milions
d’adults/es de tot el món que no saben
llegir són dones.

sobretot en dones migrants, les quals ho
fan en unes condicions extremes de
precarietat, i en molt casos de manera
informal (sense drets laborals i socials).

També a l’escola la disciplina és més
rigorosa amb les dones. Determinades
assignatures s’imparteixen en funció del
gènere, cosa que reforça les diferències
entre dones i homes. Els estudis considerats “femenins” com Infermeria, Magisteri...
gaudeixen de poc reconeixement social.

Espanya i Itàlia són els estats més
endarrerits d’Europa en aquesta qüestió,
que sovint és motiu de conflictes familiars
i malestar social. En l’enquesta d’ocupació
de l'INE 2002-2003, observem que mentre
que el 92,2% de les dones dediquen 4
hores i 45 minuts diaris de mitjana a les
tasques domèstiques, el 69,6% dels
homes dedica tan sols 2 hores i 4 minuts
diaris. Aquestes diferències es mantenen
amb independència de la situació laboral
(les dones ocupades dediquen 3 hores i
56 minuts diaris enfront de les 2 hores
que dediquen els homes). Les dades
també es mostren independentment de
l’estat civil: les dones casades dediquen
5 hores i 53 minuts i els homes casats
2 hores i 22 minuts.

En escoles de països occidentals o desenvolupats, hi ha estudiants que discriminen
i ataquen a les noies que no s’ajusten als
criteris típics de conducta femenina, a
les lesbianes, bisexuals o transgènere.
A la feina

TOTAL

(1) Fins el 24 d'octubre de 2006

EVOLUCIÓ A CATALUNYA
(Font: dones mortes per violència de gènere
a par tir del seguiment dels mitjans de
comunicació)

Any 2004
Any 2005

21
16

Darrera data d'actualització: 24/12/2006

En l’educació
L’analfabetisme ubica la dona en
desavantatge, sobretot en zones rurals,
ja que és la primera que deixa els
estudis per ajudar en l’economia de la
llar: En l’informe PNUD, 2006 s’assenyala que les nenes constitueixen el
70% dels 130 milions de nens/es que

ACTUALMENT SOLAMENT HI HA 11
DONES CAPS D'ESTAT O DE GOVERN EN
ELS PAÏSOS DE TOT EL MÓN.
En l’àmbit públic, malgrat que les dones
consisteixen la meitat de la població,
tenen menys accés als llocs de poder i
de presa de decisions. Els càrrecs que
ocupen són de nivell operatiu i no polític.
Els canvis que s’estan donant en la
societat porta a un replantejament dels
rols dels homes i les dones. Les dones
han sor tit de la “llar”, espai que tradicionalment se les ha assignat, per
desenvolupar activitats productives,
contribuent al sosteniment de la llar sense
que això compor ti una redistribució
equitativa amb la seva parella de la
responsabilitat en les tasques domèstiques, ja que encara molts homes ho
consideren “una desvalorització de la
identitat masculina”, fet que porta a una
sobrecàrrega de treball per a la dona amb
repercussions físiques i psicològiques,

L’atur i la precarietat laboral les afecta
més que als homes. Tenen menys
opor tunitats de progressar als llocs de
treball i d’accedir a la formació continua
de la feina. I, molt sovint, la igualtat
salarial dintre les mateixes categories
professionals, que és reconeguda a les
lleis, no és por tada a la pràctica. (Les
dones reben salaris un 25% més baixos
de mitjana que els dels homes pel al
conjunt d’Espanya.)
L’esforç de les dones joves per aconseguir
una bona preparació professional i exercirla, aviat troba en la maternitat una altra
discriminació per raó de gènere. Moltes
joves són acomiadades directa o
indirectament quan es queden embarassades; o no s’atreveixen a tenir fills;
o necessiten demanar una excedència
laboral...
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LES DONES VOLEN DECIDIR TENIR UNA
FAMÍLIA, QUAN I COM, I SOBRETOT HO
VOLEN FER EN CONDICIONS D’IGUALTAT
I COL·LABORACIÓ AMB ELS HOMES,
PERQUÈ TANT EL TREBALL PRODUCTIU
COM EL REPRODUCTIU SÓN UNA TASCA
COMUNA DE TOTA LA SOCIETAT.
ALGUNES DADES DE LA NOSTRA
REALITAT MÉS PROPERA
• La taxa d’activitat femenina al conjunt
de la UE el 2001 és del 46,9%, 19 punts
per sota de la masculina, que es troba
en el 65,8%. Al conjunt d’Espanya,
Catalunya i la província de Barcelona,
aquestes taxes se situen en el 39,72%,
43,10% i 41,97%, respectivament. Les
diferències amb la població masculina en
el cas espanyol arriba a ser de 23,7 punts.
QUÈ CAL FER
• Calen polítiques públiques de millora
de les condicions de treball de les dones.
• Les sortides desitjables i raonables per
a la integració laboral ha de tenir en
compte tot el temps de treball, d’oci i
familiar, tant per a dones com per a homes.
• S’ha de promoure la dimensió de gènere
a l’organització del treball en el si de les
empreses.
• Hem d’arribar a un nou pacte social
que ha d’anar més enllà dels canvis
legislatius, que ha d’equilibrar els espais
i els temps, promovent un nou ordre en
què dones i homes comparteixin el poder
de decisió, el treball remunerat i les
responsabilitat familiars.

EL PAPER DE LA COOPERACIÓ
INTERNACIONAL
Les Nacions Unides diuen: “Els països
haurien d’adoptar mesures exhaustives
per eliminar totes les formes d’explotació,
abús, assetjament i violència contra les
dones...”. Reforça aquesta postura la
Conferència Mundial de Drets Humans
relativa a la responsabilitat dels Estats
davant actes par ticulars que violen la
dignitat i integritat de les persones de les
persones, on s’eludeix concretament a la
responsabilitat que tenen tots els Estats
i la societat en el seu conjunt, en relació
a l’establiment de polítiques i remeis que
por tin a l’eliminació de les diferents
formes de violència que s’exerceixen
contra les dones en els àmbits públic i
privat i que té la seva causa última en la
dependència econòmica, especialment,
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en els països que s’anomenen en vies
de desenvolupament, ja que arrosseguen
amb el seu empobriment el llast d’una
violència femenina més cruel, ja que
s’afegeix a altres formes de violència.
El nostre deure és exposar les pràctiques
de violència i subordinació de les dones
arreu del món mitjançant campanyes
massives que sensibilitzin a la població,
i fer formació sobre aquesta temàtica.
Partim de la base que els problemes del
món actual són estructurals i d’abast
mundial. Entenem que les solucions que
proposem han d’estar adaptades i
arrelades a les condicions, cultura i
iniciativa de les poblacions on treballen;
per això cerquem organitzacions sòcies
al Sud que tinguin una visió i àmbit estatal
i global, però que els seus projectes
tinguin un impacte clar en l’àmbit local.

Dona embarassada a Tombuctú
(Mali).

Al Sud par tim de la base que no hi ha
desenvolupament possible si no aconseguim que els estats assumeixin la seva
responsabilitat en la defensa i garantía
de l’exercici dels Drets Humans de la
seva ciutadania... per això els nostres
projectes s’orienten a la incidència en les
polítiques públiques.
Les dones són les principals víctimes de
la pobresa, dels conflictes polítics i socials,
de la violència masclista. Davant la
indiferència de les institucions, recolzem
els moviments de dones que pressionen
els poders polítics per a exercir unes
polítiques públiques orientades a garantir
els seus drets, és a dir, aconseguir
empoderament: més espai i poder a les
dones en els processos de canvi social.

Dones treballant com autònomes
a El Salvador. Projecte de Cooperacció.

Des del punt de vista de les relacions
personals, la submissió de les dones als
valors i prerrogatives masculines és una
de les principals fonts de desigualtats i
injustícies en les nostres societats. Passar
a actuar amb més protagonisme i poder
de decisió en les qüestions comunitàries
i a l’espai públic és, per tant, a més d’un
dret de les dones, recollit en la Declaració
Universal dels Drets Humans, una condició
imprescindible per al desenvolupament
humà i sostenible.
Un procés cap a l’equitat de gènere real
exigeix un enfocament integrat i transversal
de les polítiques públiques, rigorós,
constant i unànime en la demanda
d’igualtat de gènere. La implicació dels
diferents nivells de govern –europeu,
central i municipal– i la xarxa de la societat
civil, és imprescindible per aconseguir el
repte de la igualtat de gènere.

Grup de treball format
per membres de Creu Roja,
l'Associació Cooperacció,
la Fundació Pau i Solidaritat-CCOO
i el Pla per a la Igualtat.

ENTREVISTA A

CONSTANCE MADYOM
“Aquí es viu molt poc la vida”
Constance Madyom viu a La Garriga i treballa als Amics de l’Àfrica. Va néixer al Txad fa 25 anys, tot i que
va créixer al Camerun. Viu a Catalunya des que fa 3 anys es va casar amb un jove de Santa Eulàlia de Ronçana.
Com us vau conèixer?
Ell treballava en temes de cooperació amb
els missioners catalans al poble on jo vaig
haver d’anar a estudiar secundària perquè
al meu, Blangoua, només hi havia fins a
primària. Va ser el director d’una escola on
es feien classes de mecànica i electricitat
durant dos anys. Com que el meu pare és
catecista, es coneixien i, a través d’ell, la
meva família em feia arribar menjar els caps
de setmana. Així ens vam conèixer! Vam sortir
uns dos anys. Després ell va tornar a Catalunya i jo venia durant les vacances, fins que
vam decidir casar-nos i venir a viure a la
Garriga.

Tota la teva família és al Camerun?
Sí, això és el pitjor. Hi parlo gairebé cada dia
per telèfon i aprofito els viatges de gent que
viu aquí i va cap allà per fer-los arribar cartes.
Col·laboro amb una ONG que coopera amb
el poble de Blanguao. Hi duem a terme projectes que ens sol·liciten els missioners que
treballen allà. Llavors, nosaltres busquem el
finançament aquí, bàsicament a través dels
ajuntaments però també d’altres entitats. El
primer que vam fer va ser construir pous
d’aigua a diversos pobles. I fa vuit anys vam
posar en funcionament una escola: vam
començar pel par vulari i cada any hi vam
anar afegint un curs fins que ara ja hi ha tota
la primària.

Quins són els primers records de viure aquí?
De seguida m’hi vaig trobar bé. Viure aquí
és un luxe! Visc en una casa molt bonica...
no has de fer cap esforç! Allà, per tenir aigua
l’has d’anar a buscar i carregar-la al cap. En
canvi, aquí, obres l’aixeta i et pots fer una
dutxa.

Quina vigència tenen al Camerun les ablacions?
Es continuen practicant, però la gent comença
a prendre consciència en contra. En algunes
tribus, però, és una tradició molt arrelada.
Jo respecto les tradicions, però penso que
no n’hi ha cap necessitat perquè és fer mal
a la dona. Crec que, amb el temps,
s’entendrà. Ara, algunes mares no deixen
que a les seves filles se’ls practiquí l’ablació.
Això sí, els seus marits hi han d’estar d’acord.
És clar que si una mare s’oposa a l’ablació
de clítoris de la seva filla és perquè compta
amb el suport del seu marit.

I com et sents aquí?
Des que vaig arribar, el meu objectiu va ser
adaptar-me i integrar-me al país.

Com vas aprendre català?
Em vaig apuntar a l’Escola Oficial d’Idiomes
i cada dia feia dues hores de català i dues
més de castellà. Al principi no diferenciava
una llengua de l’altra! Però mica en mica, en
vaig aprendre. Els amics em van ajudar molt
i em parlaven en català a poc a poc, perquè
els pogués entendre.
Creus que el teu origen africà et facilita el
fet d’aprendre idiomes?
Segurament. A l’Àfrica sempre estàs aprenent
llengües noves. Abans del català i el castellà,
jo parlava sara (el meu idioma matern), francès, àrab i ngambaye, entre d’altres. Allà
tenim molts idiomes, i com que ens relacionem molt, acabes aprenent l’idioma del veí.
Fins i tot, al meu poble, hi ha una variant de
l’àrab que és el que tothom fa servir exclusivament al mercat.

Parlem de la situació de la dona. Quin paper
tenen les dones al Camerun?
La dona, al Camerun, no és res. No té dret
a opinar ni a la família. L’home fa el què li
dóna la gana i no respecta gens la dona. En
alguns llocs encara existeixen els casaments
arranjats entre famílies, sense que la noia
hi intervingui per res. Als 16 anys ja es pot
demanar la mà d’una noia. Per això, la majoria
deixen d’estudiar als 12 anys, quan acaben
la primària.
Com és la vida de les dones casades?
La dona s’ocupa bàsicament dels fills, i la
feina de casa: anar a buscar aigua, recollir
llenya, fer el menjar...

Però deu haver-hi coses que són millors al
Camerun que a Catalunya, no?
Sí, les relacions socials. Aquí la gent es tanca
més al seu cercle i la família és molt reduïda.
Allà la família és més gran i hi ha una relació
mes estreta.

Realment, parles un català perfecte...
Això, cadascú ho valora a la seva manera.
Jo vaig pensar: vinc a un país que no és el
meu, doncs el que haig de fer és aprendre
el seu idioma per poder-me comunicar amb
la gent d’aquí. És que, si no, no em sentiria
integrada.

da a venir aquí. La majoria d’immigrants
s’endeuten molt per poder venir, i aquests
diners s’han de tornar. Europa està molt
idealitzada. A l’Àfrica es creu que aquí és
fàcil tenir diners. En canvi, no es diu que s’ha
de treballar molt. I jo crec que, aquí, es viu
poc la vida.

Et veus aquí per tota la vida?
Si Déu vol, voldria tornar algun dia al Camerun.
Al meu marit també li agradaria. Però allà hi
ha molt d’atur. Per això voldria crear la meva
pròpia empresa. Segurament relacionada
amb l’agricultura i la transformació del producte. De moment, però, només és un somni.
La teva experiència és molt diferent de la
majoria de compatriotes teus que vénen a
Europa. Quina visió en tens tu?
Crec que s’hauria de donar una oportunitat
a la gent que vol millorar en la vida; no s’ha
de perdre de vista que, si estiguessin bé al
seu país, no se’n mourien. Si hi hagués feina,
a l’Àfrica s’hi viu molt bé i més tranquil·lament
que aquí. A més, venir aquí legalment és
gairebé impossible: per tenir els papers
necessites un contracte de treball, i perquè
et facin un contracte de treball necessites
papers. És un peix que es mossega la cua!
Per això crec que seria millor contribuir al
desenvolupament dels països africans;
d’aquesta manera, la gent no es veuria força-

Quina concepció tens tu de la família?
Algun dia voldré tenir fills, però tampoc 10
com som a casa meva! A la gent del meu
poble, al Camerun, els estranya que després
de tres anys de casada encara no tingui nens.
Però és que allà, la creença és que no ets
tu qui decideixes els fills que vols tenir, sinó
Déu. També és cert que els fills viuen amb
menys coses que aquí, però se’ls ha
d’alimentar. A més, els fills fan falta per poder
treballar al camp o on sigui. Tampoc no
compar teixo la poligàmia. En la majoria
d’aquests casos, les diferents dones d’un
mateix marit ni es parlen. I això que a l’Àfrica
tothom sol menjar del mateix plat!
I com valores la situació de la dona aquí?
Aquí potser la dona mana massa! A mi, venint
del Camerun, on la dona només pot abaixar
el cap, em sobta que els homes rentin plats,
etc. Potser hi hauria d’haver un terme mig.
Crec que els homes i dones s’han d’entendre
sense que un mani més que l’altra.
Entrevista feta per Dolors Rovira
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LUISA KAROLINA VELÁSQUEZ
DEL PROJECTE MIRIAM A EL SAUCE (NICARAGUA)

Qui ets?
Sóc Luisa Karolina Velásquez López, llicenciada
en Dret, advocada i notària pública de
Nicaragua, del municipi de El Sauce. Actualment
treballo per al Projecte MIRIAM, amb seu al
mateix municipi, com a assessora legal.
Què és el Projecte MIRIAM?
És un projecte per a la promoció intel·lectual
de la dona i també una associació sense
finalitat de lucre, fundada el febrer de 1989,
que és present a 4 estats: Nicaragua,
Guatemala, Suïssa i Àustria. Obté el suport de
persones particulars, grups i organit-zacions
d'Àustria, Suïssa, Alemanya, Itàlia i Espanya,
que n'asseguren el funcionament. Com a
associació, MIRIAM treballa en una sèrie de
projectes: Casa alberg per a dones estudiants,
Assessoria legal i psicològica a dones, Educació
integral i desenvolupament sostenible per a
nens, nenes i dones que recullen deixalles en
el mercat El Mayoreo, Educació alternativa i
integral per a adolescents i dones, Projecte de
gènere i Projecte de defensa dels drets de la
infantesa i adolescència. Pel que fa a Nicaragua,
és present a Managua, on es troba la seu
central, al nord i a l'occident del país.
On és situat el Projecte MIRIAM de El Sauce
Achuapa i com està organitzat?
Les oficines de MIRIAM a El Sauce i Achuapa
són ubicades a l'Alcaldia de cada Municipi. En
el cas de El Sauce, concretament té la seu a
l’Auditorio de la Niñez y la Adolescencia. L'equip
està integrat per un personal especialitzat,
amb 4 dones joves: tres advocades, que fan
funcions d'assessores legals, i una psicòloga.
MIRIAM Achuapa està composta per 2 joves:
una treballadora social i una advocada. Aquest
personal atén les dones, n'analitza el cas i el
canalitza a la institució corresponent, d'acord
amb la necessitat d'atenció de la víctima:
psicològic, Ministerio Público, jutjats, mediació...
Quin o quins dels projectes que has esmentat executa MIRIAM a El Sauce i Achuapa?
Solament s'executa el Projecte d'assessoria
legal i psicològica a dones.
Quins són els objectius d'aquest projecte?
Combatre la inseguretat jurídica i la violència
intrafamiliar, mitjançant el desenvolupament
humà de les dones, nenes i nens, basat en el
foment i suport als seus problemes legals, en
un context d'igualtat i oportunitats per a ambdós
sexes, que n'afavoreix la integració plena en
la societat.
En què consisteix el projecte?
Consisteix a brindar supor t a dones amb
problemes legals i psicològics que acuden a

les oficines de MIRIAM, ja siguin casos de
violència, de conflictes de propietat, divorcis,
pensió alimentària, reposició de par tida de
naixement, rectificació de partida de naixement,
etc. També s'hi fan mediacions com a resolució
alternativa de conflictes i representacions en
casos judicials. De forma addicional, es fan
xerrades, tallers sobre temes legals i psicològics
adreçats a estudiants, líders comunitaris i
pares de família. Paga la pena esmentar que
el treball es divideix de forma rotativa per al
personal. Mentre unes visiten 2 comarques al
mes per donar una més gran cober tura
geogràfica al projecte, les altres persones
atenen a l'oficina de El Sauce. En la majoria
dels casos el punt de trobada és a les escoles.
Quan arribem a una determinada comarca,
primerament oferim 2 tallers sobre temes
específics sol·licitats pel líder comarcal; un és
adreçat a pares de família i l'altre a nens o
adolescents; seguidament atenem de manera
ordenada cada una de les persones que
desitgen fer consultes en l'àrea legal.
Quins avenços heu observat?
Primer de tot, la presència de MIRIAM a tots
els nuclis de població del municipi a través de
les visites. Això cal remarcar-ho, ja que MIRIAM
no atén solament la població del nucli urbà,
sinó també la rural, per la qual cosa es
beneficien més persones del projecte. El treball
psicosocial que significa reconstrucció de vida
de les dones i el treball legal, que és la defensa
dels drets de les dones. També, el fet que
MIRIAM El Sauce hagi obtingut la coordinació
i sotscoordinació de la Comisión Municipal de
la Niñez y la Adolescencia (CMNA). El gran
acolliment del projecte per part de la població,
puix que hi ha una gran quantitat de persones
satisfetes per haver resolt els seus problemes.
Tot això ha estat possible a través de Casa
MIRIAM, que és l'únic organisme no governamental present en el municipi, on les dones
saucenyes poden denunciar les violacions dels
seus drets consignats en la nostra Constitució
Política i en les nostres lleis.
Quins problemes heu hagut d'afrontar?
Al començament, poc supor t dels líders
comarcals, ja que a ells se'ls lliura amb 15
dies o 1 setmana d'anticipació les invitacions
del dia i hora de les visites del projecte a
determinada comarca, amb l'objectiu que
difonguin la presència de MIRIAM als pobladors
de tots els llogarrets que conformen la comarca
que representa. Però què acostumava a passar?
Que aquest líder només distribuïa aquest avís
en el llogarret on ell vivia o en uns quants i no
en tots, cosa que comportava que les persones
amb problemes legals o psicològics haguessin
de gastar diners en desplaçaments i recórrer
molta distància per arribar al cap del municipi
en cerca de solució als seus problemes en les
oficines de MIRIAM. Sor tosament, avui dia
s'ha superat aquest obstacle. Ara bé, hi ha
comarques molt llunyanes on no hi ha transport
vehicular per arribar-hi, per la qual cosa hem
hagut de mobilitzar-nos damunt bèsties per
complir amb el treball assignat, i d'aquesta
manera ajudem un dels sectors més vulnerables
en el nostre municipi, com són les dones. A
l'hivern, les carreteres Sauce-Achuapa i Sauce-

Estelí es troben en mal estat, i es tallen i
s'arriba a la incomunicació. Per això les
comarques que estaven programades per ser
visitades en aquests mesos no es fan, però
això no és excusa per a aturar la feina, ja que
aqueixes visites es fan el mateix dia i hora,
però en barris del cap del municipi.
Quines perspectives de futur té el projecte?
Hem d'aconseguir que el problema de les
dones sigui assumit per la societat com un
problema de salut pública, que ens afecta a
tots i totes. També hem d'assolir que la dona
sigui reconeguda sempre com a subjecte de
dret en igualtat de condicions respecte dels
homes. De manera global, fer minvar la violència
i la violació als drets humans de la dona en el
nostre municipi.
Casa MIRIAM Sauce-Achuapa realitza la feina
sense ajut d'altres institucions?
No, ja que per a desenvolupar aquest projecte
o la feina cal coordinació interinstitucional a fi
de planificar i fer activitats conjuntes de forma
ordenada i en equip que incideixi directament
sobre les situacions que es presenten.
Institucions amb les quals treballem: Juzgado
Local Civil y Penal, Policía Nacional, Ministerio
de Educación Cultura y Depor te (MECD),
Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio Público,
Fundación Tierra y Vida, Comisión de la Niñez,
Comité de Desarrollo Urbano Rural (CDUR),
Alcaldía Municipal. Totes són presents en el
municipi. També treballem amb la Asociación
Mary Barreda de León.
Quant a la part quantitativa del treball, ¿què
podeu dir?
Primer, que estic molt contenta amb el nombre
de persones que hem atès a les nostres oficines
amb tipologies de casos diverses. Això m'omple
de satisfacció, perquè una de les característiques del personal de MIRIAM és ajudar
a qui ho necessita, a les persones d'escassos
recursos econòmics que no tenen per pagar
un advocat par ticular o privat, ni per poder
acudir a una clínica psicològica. Parlaré del
primer semestre de l'any 2006, en el municipi
de El Sauce, a l'àrea d'Assessoria legal i
psicologia es van atendre un total de 361
persones, de les quals 284 van ser dones i
77 homes. A aquests homes se'ls va atendre,
perquè els tràmits que van sol·licitar foren en
benefici de la seva esposa i fills, no en contra
de la dona. Quant al nombre de casos atesos,
388 foren casos nous i 56 de seguiment.
Es van fer 17 xerrades de l'àrea legal i 14 de
l'àrea de psicologia, amb un total de 31
xerrades. Es van visitar 6 comarques:
Campamento, Salale, Ocotal, La Palma, Los
Panales i Agua Fría.
El teu missatge final per als lectors i lectores
d'aquesta revista.
El meu missatge final és que el personal amb
què comptem MIRIAM El Sauce i Achuapa
som feministes i treballem per crear relacions
igualitàries, democràtiques, per a les dones
dels nostres municipis, per la no-violència i la
construcció d'una Nicaragua més respectuosa
dels drets humans de tothom.
Gràcies per les teves paraules.

Entrevista feta per Joseba Mendizabal,
de la Fundació Pau i Solidaritat - CCOO
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JONCH
SEU DEL FUTUR CENTRE DE CULTURA PER LA PAU

El Centre de Cultura per la Pau de
Granollers té la vocació d’esdevenir un
referent arreu dels Països Catalans en
Cultura de Pau, fomentant totes aquelles
activitats que vagin dirigides en aquest
sentit. Aquestes abasten des de la noviolència, l’antimilitarisme i la defensa
dels drets humans, fins a la promoció de
les actituds cíviques i de respecte que
millorin la convivència i la par ticipació
dels ciutadans en aquelles qüestions que
els afecten directament.
PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PROJECTE
Aquest projecte forma part del PAM 20032007, concebut com a centre de recursos
per la pau, la cooperació, la solidaritat i
els drets humans. A les darreries de 2004
es va iniciar un procés participatiu amb
la ciutadania que va culminar, el gener de
2005, amb un taller par ticipatiu per
dissenyar els usos del futur Centre de
Cultura per la Pau. En aquest taller hi van
par ticipar 45 persones de diferents
àmbits: polític, tècnic, empresarial, del
teixit associatiu i de la ciutadania. Els
quatre usos principals pel Centre, definits
en el procés:
• Espai de trobada d’entitats i persones
• Espai de mediació
• Recuperació de la memòria històrica
• Centre de recursos per la pau.
El principal objectiu del Centre de Cultura
de Pau és fomentar la cultura de la pau
en tots els aspectes de la vida ciutadana,
impulsant i donant supor t juntament a

les entitats i associacions, a les diverses
campanyes que afavoreixin la pau, el
desarmament, els drets humans i la
superació de la injustícia i la discriminació.
USOS DEL CENTRE DE CULTURA
Espai de trobada d’entitats i persones
El Centre de Cultura per la Pau pretén
oferir un espai per a que les persones,
entitats i associacions que treballen en
temes de cultura de pau i cooperació
puguin disposar d’un punt de trobada que
els permeti compartir projectes i unir-se
al voltant de campanyes impulsades
conjuntament.
Centre de Recursos
L’objectiu és que el Centre esdevingui
un punt d'informació i assessorament
especialitzat en temes de Cultura de Pau
adreçat a tots els ciutadans, entitats,
investigadors i a la comunitat educativa.
Per això el Centre haurà de crear un fons
de materials diversos especialitzats
(llibres, revistes, materials pedagògics,
jocs…) per posar-los a disposició de les
persones o entitats que ho sol·licitin.
S’establiran coordinacions amb altres
llocs que disposen de recursos per tal de
poder oferir la informació d’on trobar i
com aconseguir aquells materials dels
que el centre no disposi.

Des del centre de Cultura per la Pau es
vol oferir formació en diversos aspectes
que ajudin a la sensibilització en temes
de cultura de pau, de drets humans,
de cooperació i desenvolupament, de
coneixement d’altres cultures, d’immigració i de gestió pacífica de conflictes i
de comunicació positiva.
COL·LABORACIONS EN EL PROJECTE
Fins ara s’ha obtingut el suport del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament
(2005) i del Programa de l’Institut per la
Pau, del departament de Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat
de Catalunya (2006). És un primer pas
per a cercar futures col·laboracions i
complicitats en els propers anys.
ESTAT DE LA REFORMA DE L’EDIFICI
El projecte de reforma va ser aprovat a
final de juny de 2006. El gener de 2007
s’han adjudicat les obres, que acabaran
a principi de 2008.

Recuperació de la memòria històrica
En aquest aspecte el Centre es proposa
impulsar i realitzar programes vinculats a
la recuperació de la memòria històrica a
Granollers i comarca. Aquest projecte es
vol dur a terme treballant conjuntament
amb les persones que ja treballen en
aquest mateix camí: investigadors,
estudiosos, col·lectius afectats…
Espai de mediació
Aquest espai vol incorporar el treball per
la cultura de pau a la vida ciutadana,
oferint opcions pacífiques de gestió de
conflictes. La mediació es basa en un
procés de diàleg i comunicació entre les
par ts que es troben en conflicte, amb
l’ajuda d’un tercer imparcial, el mediador/a
que condueix el procés.

FOTOS: VIVIAN LYON

L’Ajuntament de Granollers projecta
l’ober tura del Centre de Cultura per la
Pau a l’edifici modernista Can JonchSampere, ubicat al carrer del Rec número
19, al bell mig de Granollers i a molt a
prop de l’emblemàtica plaça de la Porxada.
Aquesta finca, que fou donada a l’Ajuntament per la família propietària a final del
2003, havia estat la casa d’Antoni Jonch,
que va ser conser vador del museu de
Granollers i director del Parc Zoològic de
Barcelona, i de la seva dona, Josefina
Sampere.
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PER DONES
QUE TAMBÉ HAN
DE LLEGIR ELS HOMES
Una carta molt llarga
Mariamma Ba
Editorial Takusan
Mi carta más larga
Mariamma Ba
Editorial Zanzíbar
Flor de neu
Lisa See
Edicions 62
Abanico de seda
Lisa See
Editorial Salamandra
Herba d’enamorar
Teresa Moure
Edicions La Campana
Hierba mora
Teresa Moure
Ariel

NOTÍCIES
LA CREU ROJA POSA EN MARXA
UN MAGATZEM D’EMERGÈNCIES I ACCIÓ
HUMANITÀRIA INTERNACIONAL
TINDRÀ CAPACITAT PER FER ENVIAMENTS DES DE CATALUNYA
A QUALSEVOL PART DEL MÓN EN UN MÀXIM DE 72 HORES
La Creu Roja a Catalunya posa en marxa el Magatzem
d’Emergències i Acció Humanitària que té la missió principal
de donar resposta, tant a les crisis humanitàries internacionals,
com a les emergències d’àmbit estatal.
El Magatzem d’Emergències i Acció Humanitària, ubicat a la
Pobla de Claramunt, a la comarca de l’Anoia, és el segon d’aquest
tipus a tot l’estat i té capacitat per fer un enviament d’ajuda
humanitària des de Catalunya a qualsevol part del món en un
màxim de 72 hores. S’ha escollit aquest emplaçament per les
bones connexions que disposa amb la xarxa viària i de comunicació
i els diferents aeroports del territori català.
L’espai d’emmagatzematge disposarà en tot moment d’un
Estoc Bàsic d’Emergència dissenyat per atendre les
necessitats d’unes 1.000 famílies. Consta d’un paquet familiar
que inclou 5 mantes, 1 kit d'higiene familiar, 1 kit de cuina,
2 bidons d'aigua i 2 tendals de plàstic.
En total, el magatzem d’Emergències compta amb 5.000 mantes,
2.000 tendals de plàstic, 1.000 kits de cuina, 2.000 dipòsits
plegables de 20 litres, 1.000 kits d’higiene familiar, material
valorat en més de 100.000 euros.
LA IMPORTÀNCIA DEL DISPOSITIU LOGÍSTIC

Sobre la bellesa
Zadie Smith
La Magrana
Sobre la belleza
Zadie Smith
Editorial Salamandra
La cocina del azafrán
Yasmin Crowther
Siruela

Un llit de neu
Roswitha Haring
Quaderns Crema
Una cama de nieve
Roswitha Haring
El Acantilado
L’ametlla.
Memòries eròtiques
d’una dona musulmana
Nedjma
Editorial Proa
La almendra.
Memorias eróticas
de una mujer musulmana
Nedjma
Editorial Maeva

L'acció humanitària de la Creu Roja té com a objectiu prevenir
i alleujar el patiment humà derivat de les guerres, els conflictes
armats i els desastres mitjançant la resposta a les necessitats
bàsiques i immediates de les persones afectades.
Dins una emergència o crisi humanitària, és essencial establir
un sistema eficient de la logística per aconseguir que els articles
arribin allà on calqui en el temps oportú. Per tant, la logística,
com a servei de suport, intervé en les operacions de socors des
del principi. D’aquesta manera, amb el Magatzem d’Emergències
i Acció Humanitària, la Creu Roja a Catalunya s’integra dins els
dispositius internacionals de logística per així donar una resposta
eficient en el suport de les operacions d’emergències que la
Creu Roja executa a tot el món.
Només l’any 2004, els desastres van provocar 250.000 morts
i 146 milions de persones damnificades. Així, la creació d’aquest
Magatzem d’Emergències i Acció Humanitària de la Creu Roja
sorgeix com una resposta solidària cap aquells col·lectius més
vulnerables que s’han vist afectats per catàstrofes naturals, com
ara sequeres, terratrèmols, inundacions, o bé per situacions
provocades directament pels éssers humans (conflictes bèl·lics,
èxodes, etc).

Per a més informació, contacteu
amb l’Àmbit de Comunicació
de la Creu Roja a Catalunya.
Tel. 93 205 14 14

