
COMISSIÓ DE SOLIDARITAT MAIG 2018

• Valoració Utopies Concretes  

En general es valora com a positiu el programa. 
Pel que fa a les exposicions, val la pena pagar una mica mes i que
l’entitat s'encarregui del muntatge i transport.
Pel  que  fa  als  col·loquis,  es  valora  molt  positivament  que  els
ponents puguin parlar des de una òptica personal, vivencial ja que
transmet molt mes que altres ponents encara que siguin «experts»
en la temàtica.
Es comenta que el fet de que hi hagi algun tipus de suport digital va
molt be sobretot per a fer la introducció al tema i presentació dels
ponents.

• Festes del Carme  

Com cada any el  dissabte  14 de Juliol  al  barri  de les  Planes es
celebra el matí de mostra d’entitats. Fa anys que com a comissió
participem amb el ja tradicional concurs de postres de comerç just.
La idea es seguir participant amb el mateix format però amb alguns
petits canvis.
Posarem estand de la comissió de 10 a 14h. Calen voluntaris per
cobrir torns de 9:30 a 12 i de 12 a 14.30h. En principi de moment
s’apunten de Solidança al primer torn i d’ASL al segon. Ens faltaria
mes gent.

Pel que fa al concurs de postres quedem que farem el lliurament de
premis a les 10.30h (per no solapar amb la botifarrada) i oferirem
un cafè o te de comerç just amb cada postre que es compri.

Pel que fa al jurat en principi seria format per un representant de la
comissió de solidaritat, un representant de la comissió de festes del
Carme i un representant de l’ajuntament.

Pel que fa ales categories es proposa tornar a fer la de «dolç mes
just» però per fomentar-lo la idea seria que en els punts on es pot
fer  la  inscripció  es  puguin  vendre  productes  de  comerç  just
( galetes, xocolata, melmelades..etc)



La  Núria  revisa  les  bases  i  aconsegueix  els  productes  (  sucre  i
productes per vendre i  tres paneres premis,) i l’Ángel fa de pont
entre la comissió de solidaritat i la comissió de Festes.

• Projectes de cooperació internacional  
Ja  estan  aprovades  i  pagades  les  subvencions  concedides  a
projectes de cooperació internacional 2018.
S’han  valorat  els  projectes  amb  puntuació  numèrica  segons  els
crioteris especificats en les bases i tots els projectes presentats han
aconseguit subvenció de mes del 70% de l’import sol·licitat.
La  justificació  econòmica  s’ha  de  presentar  abans  del  30  de
Novembre de 2018.
Quan tinguem els convenis firmats us els farem arribar.

• 25 anys de cooperació internacional  
Finalment a part de la revista especial i bustiada a tots els domicilis
no s’ha fet cap acte commemoratiu dels 25 anys.
El que si s'està treballant es de poder fer una «campanya» a traves
de  xarxes  socials  i  webs  sobre  la  política  de  cooperació  durant
aquests anys.

La idea es que cada mes puguem «llençar» un petit vídeo sobre
alguna temàtica concreta. La proposta es la següent.

1)JUNY: 25 ANYS DE COOPERACIÓ ( la pagina de la cooperació en dades de
la revista presentada de forma animada+ entrevista regidor)

2)JULIOL: ESPECIAL “VACANCES EN PAU” ACOLLIDA INFANTS SAHRAUÍS 
(entrevista infants 2018+entrevista responsables entitat+ històric)

3)SETEMBRE: Històric de projectes de cooperació ( MAPA DE LA REVISTA)

4) OCTUBRE:  Comissió  de  Solidaritat  (  entrevistes+  imatge  reunió  de
treball+imatges campanyes..etc)

5)NOVEMBRE: Drets de l’Infant

6) DESEMBRE: Drets Humans i ciutats defensores

7) GENER: Que puc fer jo? ( perquè surti per la campanya de reis)

8) FEBRER: Projectes actuals ( fer un vídeo de cada projecte)



9) MARÇ: setmana solidaria/diada d’entitats

10) ABRIL: utopies concretes

11) MAIG: programa acollida persones nouvingudes.

Ja s'està gravant el primer. El de la comissió la idea es que ens
vinguin a gravar en la propera reunió i puguin agafar «declas» de
varis dels participants a mes de recuperar imatges antigues i d’actes
que haguem organitzat.
A part dels vídeos es parla de poder fer alguna altra activitat amb el
mateix objectiu de donar a conèixer els continguts de les politiques
de  cooperació  però  que  no  sigui  virtual,  podria  ser  tipus  expo,
gincama o escaperoom.

Quedem que pensarem i  en la  propera reunió concretem alguna
cosa.

• Ciutats defensores de Drets Humans.  

Com ja sabeu el mes d’octubre participem en el projecte Ciutats
Defensores de Drets Humans juntament amb altres 16 municipis i
entitats i institucions.
El programa permet que 10 defensors/es de drets humans d’arreu
del  món  passin  uns  dies  entre  nosaltres  i  facin  xerrades  i
conferencies en els diferents municipis.

La idea es que a Sant Joan Despí vinguin 3 d’aquests defensors i en
principi seràn:

Dijous 4 tarda: cafe col.loqui 

1. Tun Khin:  
        drets de les minories nacionals, ètniques i religioses/ dret d’asil

Rohingya Burmese Association UK

Va néixer i créixer a Myanmar. El seu avi va ser secretari d’un parlamentari. Al 1982 va 

esdevenir apàtrida amb la llei de 1982 que excloïa de la nacionalitat birmana la població 

Rohingya, que no eren considerada indígena i doncs se’ls denegava la nacionalitat. 

Actualment és advocat i president de l’Organització Rohingya Birmana al Regne Unit, 

una de les veus més conegudes al món en defensa de la població Rohingya. 

Ha presentat informes sobre vulneracions de drets humans comeses contra la població 

Rohingya al congrés d’EEUU, al Parlament britànic, parlament suec, parlament europeu i

les Nacions Unides. Escriu articles en diferents mitjans.



 

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1355205-sense-ajuda-exterior-no-hi-

ha-sortida-per-als-rohingyes.html

https://www.huffingtonpost.co.uk/author/tun-khin/

https://www.youtube.com/watch?v=EKh1nh8fCIg

https://www.youtube.com/watch?v=BYL8ZaYX6Rw

Dimarts 9 mati: IES 3er i 4rt de la ESO

1. Ramon Esono  
dret a la llibertat d’informació, expressió i opinió

Dibuixant i activista de Guinea Equatorial, alliberat fa 2 setmanes de la presó on havia 

estat reclòs des del setembre, quan va ser detingut acusat de dirigir una organització 

dedicada al blanqueig de diners i a la falsificació de moneda. Es creu que la seva 

reclusió està relacionada amb el seu treball artístic, en el qual critica la situació de drets 

humans del país i el seu president des de fa 40 anys, Teodoro Obiang. Li van dir que els 

seus dibuixos són “calúmnies” al president. Autor del bloc “Jamón y Queso,i de La 

Pesadilla de Obi, obra en la qual denuncià els abusos del règim, el frau electoral, l’injust 

repartiment de la riquesa i la por a parlar. Va viure al Paraguai i actualment resideix al 

Salvador. 

http://jamonyqueso.co/ 

http://jamonyqueso.co/ 

https://elpais.com/elpais/2017/09/17/africa_no_es_un_pais/1505667804_966754.html

https://www.tebeosfera.com/autores/esono_ebale_ramon.html 

2. Manal Tamimi  
dret a la pau / dret a la llibertat de reunió i associació pacifiques 

 

Mare i activista pels drets del poble palestí contra l’ocupació. Participa activament en la 

resistència no violenta a Nabi Saleh (Cisjordània), on alguns membres de la seva família 

han mort a mans de l’exèrcit israelià o han estat detinguts. Fa anys que cada divendres 

s’organitzen per protestar contra un assentament sionista al poble: “Luchamos contra la 

ocupación, contra el sionismo, contra los asentamientos que permanecen aún en 

nuestras tierras, contra los soldados que entran en nuestras casas y amenazan la vida 

de nuestras hijas e hijos, contra quienes se alegran de lo que hacen. Y no contra los 

soldados como seres humanos, sino contra sus uniformes, contra sus armas. Luchamos 

contra todo eso que nos provoca tanto sufrimiento”.  

 

http://www.pikaramagazine.com/2013/09/hemos-demostrado-que-no-somos-terroristas-

el-mundo-entero-deberia-apoyarnos/



http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/08/palestinian-supermom-

170815125403131.html

https://nabisalehsolidarity.wordpress.com/tag/manal-tamimi/

Cal  acabar de pensar  les activitats  paral·leles que podem fer  en
motiu de la campanya de drets humans.
I us passarem la guia i el programa complert de ciutats defensores
perquè  si  us  interessa  també  pogueu  assistir  a  actes  d’altres
poblacions.

QUEDEM PER LA PROPERA COMISSIÓ EL DIJOUS 5 DE
JULIOL A LES 20H AL PARC DE LA FONTSANTA ( Aprofitem
per fer despedida d’estiu i gravar per al video!! així que no

hi podeu faltar!!!!!!!!!)


