
MEMÒRIA DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ SOLIDÀRIA I COOPERACIÓ 2018
AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

1. PRESENTACIÓ

La Regidoria de Solidaritat junt amb el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de
Sant Adrià, cada any a partir d’una proposta de la pròpia Regidoria o del propi Consell,
planifica i programa conjuntament el tema i les accions a realitzar al llarg de l’any.

Per  l’any  2018,  a  petició  de  les  entitats  que  formen  part  del  Consell  Municipal  de
Cooperació i Solidaritat, el tema conductor per a les accions i activitats al llarg d’aquest
any, va ser Solidaritat. La Solidaritat entesa no com caritat, no paternalista, si no com un
compartir, com denúncia, reflexió i com transformadora de la societat.

Per tal que arribi a la població en general, des de la Regidoria de Solidaritat i el Consell
Municipal de Cooperació i Solidaritat, s’organitzen tot un seguit d’activitats i accions sobre
el tema i un dels punts forts són les Jornades Solidàries. 

Altre punt on s’incideix és en el foment del Comerç Just i el consum responsable. De nou
aquest any com a Ajuntament, a través de la Regidoria de Solidaritat, ens hem adherit a la
Campanya Som Comerç Just i Banca Ètica, i hem celebrat la jornada junt amb el Servei
de Medi Ambient, tal i com portem fent des de fa uns anys.

En aquesta línia d’impulsar el foment del Comerç Just, es segueix amb el projecte del
Cafè Sant Adrià, sent el nostre ajuntament un dels integrants de la Xarxa de Cafè Ciutat.

També es va organitzar una activitat a la plaça del Mercat de Sant Adrià, on es va repartir
xocolata i cafè de Comerç Just, al voltant de les festes nadalenques.

Aquest any, com a novetat, s’ha participat en la segona edició del Programa Metropolità
pels  Drets  Humans  des  del  món  local:  Tenim  Drets,  Teixim  Llibertats.  L’Àrea
d’Internacional  i  de  Cooperació  de  l’AMB,  posa  en  marxa  aquest  programa  amb  el
propòsit de promoure el coneixement i la defensa dels Drets Humans des dels municipis
metropolitans. Aquest any està dedicat a reflexionar sobre els vincles entre el dret d’asil, el
dret al medi ambient, el dret a la salut i el dret a la ciutat de les persones refugiades. 

S’han realitzat uns tallers a l’Institut Manuel Vázquez Montalbán, una exposició i un acte al
carrer fent-lo coincidir amb les Jornades Solidàries.

2. MARC INSTITUCIONAL

El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de Sant Adrià de Besòs, és una realitat
des del 2013 i una bona plataforma per a la implicació de la xarxa associativa de la ciutat.
En ell estan representades totes les entitats de solidaritat del municipi, persones individual
i altres entitats que hi vulguin participar. També l’integren els representants  dels partits
polítics presents a l’Ajuntament.



Alhora quan es programen les activitats a més de tenir en compte les opinions i propostes
del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, es compte amb les altres regidories i
serveis del mateix Ajuntament que puguin aportar al tema o a altres entitats del municipi
que no siguin pròpiament de cooperació i solidaritat.

Pensem que la sensibilització vers la solidaritat, els Drets Humans, la Pau, justícia social,
el compromís, el voluntariat, ... és força important actualment. La Regidoria de Solidaritat
té fixat com un dels seus objectius, afavorir l’arrelament d’aquests valors cívics i solidaris
entre  la  població  de  Sant  Adrià  i  apropar-los-hi  els  problemes dels  països  en  via  de
desenvolupament  i  dels  col·lectius  més  desfavorits,  convençuts  que  la  solidaritat  i  la
cooperació amb aquests països és un deure ètic de les societats democràtiques. 

És per aquest motiu que l’Ajuntament de Sant Adrià destina el 0,6% dels seus ingressos
propis a solidaritat i cooperació, repartit entre projectes de cooperació internacional, tant
d’adjudicació directa a través d’unes bases reguladores, com a través del Fons Català de
Cooperació  al  Desenvolupament  i  a  projectes  d’emergència,   i  activitats  i  accions de
sensibilització al municipi.

3. ACTIVITATS REALITZADES

FEBRER

-  S’inicien  els  tallers  a  l’Institut  Manuel  Vázquez  Montalbán  del  programa  de  l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, el  Tenim Drets, Teixim Llibertats, sobre Drets Humans i les
persones refugiades.

- Exposició sobre el programa de l’AMB Tenim Drets, Teixim Llibertats al Mercat Municipal
de Sant Adrià, del 15 de febrer al 12 d’abril.

MARÇ

- Continuació dels tallers a l’Institut Manuel Vázquez Montalbán, del programa de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, el  Tenim Drets, Teixim Llibertats, sobre Drets Humans i les
persones refugiades.

- Exposició sobre el programa de l’AMB  Tenim Drets, Teixim Llibertats al Mercat Municipal
de Sant Adrià, del 15 de febrer al 12 d’abril.

ABRIL

- XXI Jornades Solidàries, La Solidaritat, del 13 al 15 d’abril:

-  Espai de formació: La solidaritat i la cooperació en el lleure. Activitat dirigida a monitores
i monitors del lleure. Realitzada el dia 13 d’abril per la tarda al Centre Cultural i Juvenil
Polidor.



- Fira d’entitats de solidaritat La solidaritat surt al carrer, el dissabte 14 de juny, de 10.30 a
20h a la plaça del Mercat, amb jocs cooperatius, tabalers i taula rodona sobre el programa
Tenim Drets, Teixim Llibertats,  amb la participació dels grups de solidaritat i cooperació
locals, i l’alcalde de la ciutat. Es va visionar el vídeo que havien realitzat els i les alumnes
de l’Institut Manuel Vázquez Montalbán, com a resum i conclusions dels tallers.
Finalment només es va poder celebrar pel matí a causa de la pluja, quedant ajornat per
altre ocasió la projecció del documental previst, els jocs i el concert de de Maio de Sal.

- El diumenge 15 d’abril i amb motiu de les Jornades Solidàries,  El Camàlic de Contes,
amb Santi Rovira. Un recorregut de contes des de la plaça de la Vila, fins al carrer Ricart
sota l’autopista.

- Diumenge 15 d’abril, finalització de la pintada de les columnes del carrer Ricart sota
l’autopista, a càrrec dels artistes Akore i Maga, sobre el tema de les persones refugiades.
Vermut solidari.



- Del 16 al  30 d’abril,  exposició  Món tanca a la Biblioteca Sant Adrià. Un projecte del
Col·lectiu  Enmedio  que  fa  una  reflexió  sobre  murs  i  fronteres,  i  explora  maneres  de
subvertir la lògica de la separació i l’estigmatització Produïda per l’ICIP (Institut Català
Internacional per la Pau).



MAIG

- Cada divendres del mes de maig, de 10.30 a 12.30h, al Mercat Municipal de Sant Adrià,
tast del Cafè Sant Adrià i difusió de Comerç Just.
Aquest any hem comptat amb la participació dels nois i noies que estaven realitzant el
curs de vendes a l’Escola d’Oportunitats, per tal de poder posar en pràctica alguna de les
tècniques de venda i màrqueting que havien aprés.

- El 22 de maig, visita guiada a la Torradora de cafè de comerç just d’Alternativa 3 a
Terrassa.  Amb  explicació  del  cicle  del  cafè  des  de  el  seu  origen  fins  que  arriba  al
consumidor.  Amb  la  participació  de  dos  joves  productors  de  cafè,  l’Exolina  Aldana,
productora i presidenta de la Cooperativa Multisectorial Augusto César Sandino, situada al
departament de Matagalpa (Nicaragua), i Fayrin Enrique Suárez, jove productor.
Visita oberta i gratuïta. Es va anar i vindre de Sant Adrià a Terrassa amb autocar.

- El dia 30 de maig  Cuina amb Comerç Just. Taller de cuina amb productes de comerç
just. El taller es va realitzar a la sala polivalent del Mercat Municipal de Sant Adrià de
Besòs. La cuinera, Montse Tapies, va preparar set plats diferents on un dels ingredients
principals era el cafè de comerç just.



JUNY

- El dissabte 9 de juny, Festa del Medi Ambient, el Comerç Just i l’Energia Sostenible a la
plaça de la Vila. Festa organitzada junt amb el Servei de Medi Ambient, amb tot un seguit
de tallers, activitats i informació per a petits i grans. Espectacle de circ Els exploradors de
l’Aigua.



- El divendres 1 i el 8 de juny, de 10.30 a 12.30h, al Mercat Municipal de Sant Adrià, tast
del Cafè Sant Adrià i difusió de Comerç Just i difusió de la Jornada del Medi Ambient, el
Comerç Just i l’energia sostenible.

- Exposició fotogràfica a la Biblioteca Sant Adrià Dona, cos i territori. Resistències des de
la sobirania alimentària a l’Amèrica Llatina. Del 11 al 25 de juny.

JULIOL

- Projecte Vacances en Pau, estada de nens i nenes sahrauís durant els mesos d’estiu
amb  famílies  adrianenques.  El  projecte  el  coordina  a  Sant  Adrià  l’entitat  local  Yalah,
Solidaris amb el Poble Sahrauí. Visita amb l’alcalde i Festa de Benvinguda, el dissabte 6
de juliol.



- Suport logístic del Sopar solidari que realitza l’entitat local de solidaritat i cooperació,
Grup de Solidaritat És l’hora!, cada any el primer cap de setmana de juliol a la plaça de
l’Església de Sant Adrià de Besòs.

- Passi de pel·lícula La flor del deseierto i debat posterior, dins el cicle Cinema i Crispetes
que  organitza  el  CIOD  (Centre  d’Informació  i  Orientació  de  la  Dona),  amb  diferents
temàtiques.

SETEMBRE

- Del 19 de setembre al 8 d’octubre, exposició  Mare Nostrum. Europa dvant la crisi del
Refugi, a la sala d’exposicions del Centre Cultural i Juvenil Polidor.

- El dia 29 de setembre al Casal de Cultura de Sant Adrià, concert de Maio de Sal amb
motiu del Dia Internacional de la Pau.



DESEMBRE

- Al llarg de l’ultima setmana lectiva del primer trimestre de curs, abans de vacances de
Nadal, es va iniciar una nova edició del Tenim Drets, Teixim Llibertats, programa de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona sobre Drets Humans i Persones Refugiades, aquesta nova
edició dedicada al Dret de l’Aigua i el sanejament. Es va començar amb l’Escola Sant
Gabriel de Sant Adrià, en els cursos de 1er. de batxillerat.

- Dia 29 de desembre a la plaça del Mercat, i per tal de fer reflexionar sobre un consum
responsable al voltant de les festes nadalenques, acció sobre el comerç just. Xocolatada
amb xocolata desfeta  de comerç just  i  tast  del  cafè Sant  Adrià.  Parada de venda de
productes de comerç just.

ALTRES ACCIONS DUTES A TERME

A continuació s’anomenen altres accions dutes a terme per la dinamitzadora de solidaritat:

- Convocatòries del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de Sant Adrià de Besòs,
per tractar diversos temes, un cop al trimestre, i més sovint quan cal, sobre tot per temes
de subvencions.

- Reelaboració de les Bases reguladores de la convocatòria de subvencions a projectes
de cooperació per entitats locals de solidaritat i cooperació, i preparar-les per que siguin
aprovades per  la  Junta de Govern.  Realitzats aquests passos,  rebuda dels  projectes,
revisar-los, valorar-los i passar-los per a la seva aprovació i posterior atorgament de les
subvencions. Rebre les justificacions dels projectes aprovats l’any anterior i tots els tràmits
per a la seva acceptació.

- Fer tots els tràmits per passar a aprovació dels projectes d’emergència. Un projecte
presentat per Pro Activa Open Arms, Assistència a víctimes i  protecció per presència.
L’altre al  Fons Català de Cooperació al  Desenvolupament,  Resposta  d'emergència als
efectes del terratrèmol i tsunami a Indonèsia.

- Redactar la memòria i l’informe de justificació per la subvenció atorgada per la Diputació
de Barcelona a la Regidoria de Solidaritat, per les accions de sensibilització realitzades
durant l’any anterior. Redacció del nou projecte sobre les accions de sensibilització de
l’any en curs. Això comporta també reunions a la Diputació de Barcelona.

- Aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, als projectes que des del
mateix Fons proposen.

- Participació de la Comissió de Drets Humans, del mateix Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament.

- Assistència a Jornades i reunions promogudes per organismes com el Fons Català de
Cooperació  al  Desenvolupament,  Diputació  de  Barcelona  o  Àrea  Metropolitana  de
Barcelona.



- Seguiment del projecte Cafè Sant Adrià dins el municipi. Estar pendent de les botigues i
espais que tenen a la venda el Cafè Sant Adrià, fer comandes i portar-les a les botigues.
Aquest  any  s’ha  consolidat  la  Xarxa  de  Cafè  Ciutat,  on  l’Ajuntament  a  través  de  la
Regidoria  de  Solidaritat,  està  com membre  actiu.  Participació  en  totes  les  trobades  i
reunions realitzades al respecte.

- Difusió a diferents medis de comunicació locals, premsa escrita, dels actes i activitats
que es realitzen, al Viure Sant Adrià i al web de l’Ajuntament, a les entitats de Sant Adrià i
les persones que a títol individual s’han interessat pel tema i que consten en una base de
dades de la Regidoria.

A part, el dia a dia per l’organització i programació dels actes que es realitzen, concertar
reunions amb tècniques i tècnics d’altres serveis i departaments de l’Ajuntament, així com
amb les entitats de solidaritat i cooperació, i entre d’altres entitats de Sant Adrià, contacte
amb  proveïdors  de  els  diferents  infraestructures  pels  actes.  Contractar  actuacions,
espectacles tallers, gestió de les factures i del pressupost de la regidoria.

Suport a les entitats de solidaritat locals alhora de fer aquestes activitats en el municipi i
difusió d’aquestes.

CONCLUSIONS

La valoració en general és positiva, hi han molts actes que estan ja consolidats al nostre
municipi i hi han persones que ja els esperen. 

El fet d’organitzar activitats i actes al carrer, tant a la plaça del Mercat com a la plaça de la
Vila, fa que s’arribi a més gent. Resulta més difícil la participació de la ciutadania quan es
realitzen en llocs tancats, en format de xerrades, però el fet de treure-ho al  carrer en
format de taller o espectacle, fa que s’acosti més persones i allò que es vol transmetre
arribi.

Atès  a  això,  s’ha  decidit  que  s’organitzarien  les  mínimes  xerrades  o  tallers  en  llocs
tancats, a no ser que sigui el o la ponent, algú amb suficient potencial per poder atreure
les suficients persones a participar-hi.

Es segueix valorant molt positivament l’adhesió a la Campanya Som Comerç Just i Banca
Ètica, doncs li dona uniformitat en tot Catalunya. A més, el fet d’organitzar la jornada junt
amb Medi Ambient, li dona un valor afegit optimitzant tant recursos econòmics com de
personal.  Alhora  que  queda  un  format  més  gran  i  vistós,  que  fa  que  s’acostin  més
persones, és més vistós.

Un dels reptes era el treballar més aquests temes amb el jovent. Hem pogut realitzar a
l’Institut Manuel Vázquez Montalbán el programa de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el
Tenim Drets, Teixim Llibertats, amb molt bons resultats i participació. La valoració amb ells
ha estat molt positiva. Es demana la participació en la propera edició.

També pel que fa a la difusió i  foment del comerç just, amb els joves, es va treballar
durant el mes de maig, amb els nois i noies del curs de vendes de l’Escola d’Oportunitats,
podent fer alguna pràctica a la parada de difusió al Mercat Municipal.



Tot  i  que  s’ha  començat  a  treballar  alguna  cosa  amb  els  i  les  joves  del  municipi,
considerem que encara queda molt a fer. El curs de formació sobre solidaritat i cooperació
que  es  va  programar  durant  les  jornades  solidàries,  no  va  tenir  la  repercussió  que
s’esperava, van participar monitors en el lleure, joves, però la perspectiva era que hagués
estat més gran la participació. Tot i amb això, contents i satisfets amb els resultats.

Considerem que un altre repte que era el poder anar treballant els ODS, els Objectius de
Desenvolupament Sostenible, al municipi, si que es va fent. Anem veient que en cada
acció o activitat que es va programant, es pot aplicar un dels ODS més específics de la
nostra àrea. 

Pel que fa a les entitats locals de solidaritat i cooperació, seguim intentant que s’impliquin
més i tinguin més compromís alhora de la participació en actes que s’organitzen. Hi ha
una part d’elles, que sí que s’impliquen, participen i organitzen actes, però hi ha altre part
que els costa més. S’anirà treballant sobre el tema.

Pel  que fa el  treball  conjunt i  les relacions amb altres Regidories i  Serveis de dins el
mateix Ajuntament, acostuma a donar molt bons resultats, a més de reduir despeses i
optimitzar recursos. 


