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Presentació

Cooperació en temps de crisi

La política de cooperació a Igualada duta a terme en els darrers vint anys s’ha realitzat sempre en 
un entorn de crisi, una crisi estructural situada bàsicament al sud, als països empobrits. Les nom-
broses entitats de la ciutat, així com l’Ajuntament, hem dedicat esforços per combatre-la. Avui, 
la crisi  s’ha eixamplat i és un embat que ens colpeja també més a prop. I ens esborrona perquè la 
podem viure a la plaça més propera o casa nostra mateix. Amb el temps, les crisis han perviscut, 
però entre elles i nosaltres les distàncies s’han escurçat. Ara bé, no es pot obviar que l’impacte de 
la crisi als països empobrits sempre és molt més sever.

Igualada és una ciutat solidària, que actua i treballa per la justícia social. Creure en una societat 
més justa és lluitar contra les desigualtats. I aquest concepte és per naturalesa universal. Qualsevol 
topall que vulgui acotar-ne l’abast (ja sigui per religió, sexe, origen, lloc, etc.) hi fa néixer la dis-
criminació, que contradiu el principi elemental de la igualtat (pretesa). Oimés, en un món global, 
el camí cap a la igualtat també és global. 

La pobresa d’Igualada, d’un poble de l’Àfrica o d’Amèrica tenen el mateix origen: la desigual dis-
tribució de la riquesa i el laissez faire dels mercats que necessiten la intervenció pública per evitar 
perpetuar la desigualtat i la injustícia. Per això fem polítiques socials. Aquí i arreu del món. 

Vivim en un país on la solidaritat és un valor arrelat. Fa pocs anys el Centre d’Estudis d’Opinió 
(CEO) preguntava a la ciutadania de Catalunya sobre la cooperació al desenvolupament: “Com és 
d’important per a vostè que els països desenvolupats destinin recursos al desenvolupament dels 
països empobrits”? Aproximadament 8 de cada 10 entrevistats declarà que per a ell era molt o 
bastant important que es destinessin aquests recursos per als països empobrits.

Es preguntà també si “en una situació de restricció pressupostària com l’actual, continuava estant-
hi d’acord?” i llavors el percentatge dels que hi estaven d’acord se situava al 68,1%. Per tant, tenim 
el suport ciutadà.

D’altra banda, és important reflexionar sobre com el nostre model de vida repercuteix als pobles 
del sud. Amb quines condicions es produeix la roba que vestim? Sabem on van els nostres estalvis? 
Fem un turisme responsable?
Si féssim un hipotètic càlcul sobre els beneficis que obtenim de les relacions injustes nord-sud en 
contraposició als recursos que aportem al sud en cooperació, possiblement tindríem una sorpresa.
Hem de ser crítics i capaços de canviar les pautes de comportament aquí, al Nord. Si optem per 
un consum responsable, consumint menys i millor, triant els productes de proximitat i de comerç 
just, ajudarem a construir un món més just.

Avui, en un context de crisi global, són més necessàries que mai les polítiques socials, aquí i arreu. 
I això ens obliga a treballar perquè aquestes siguin de qualitat i eficaces per tal d’incrementar-ne 
l’impacte.

Com diu Pere Casaldàliga, no hi ha un primer món desenvolupat i un tercer món subdesenvolupat. 
Hi ha un únic món mal desenvolupat.

Joan Requesens i Roca
Regidor de Cooperació
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 Programa
 Octubre
 Solidari
 2012

Dissabte 6 d’octubre / a partir de les 4 de 
la tarda / Plaça de Cal Font al costat de la 
Biblioteca Central d’Igualada

1a Mostra
d’Entitats
Solidàries
Durant tota la tarda hi hauran activi-
tats i es commemoraran el 20è aniver-
sari de l’inici de la guerra de Bòsnia i 
el 20è aniversari de l’Agermanament 
d’Igualada amb Nueva Esperanza (El 
Salvador).
Acompanyarà als estands de les en-
titats, una gran haima, i un escenari 
amb concerts de:

- OBOCHETON de Bangladesh,  
 grup finalista de la 1a Mostra de
 Talents Asiàtics del Festival Àsia  
 2012
- Dúo VICTOR I KARL
- SEMBRADORES SIN
 FRONTERAS

Dimarts 9 d’octubre / 8 vespre
Sala de socis Ateneu Igualadí
Presentació del llibre Té Amargo, sobre les víc-
times de les mines de la guerra als campaments 
de refugiats sahrauís de Tinduf (Algèria)
Organitza: FineArt 2012
Col·labora: ACAPS Anoia

Exposicions 2012

Del 20 al 30 de setembre 
Sala municipal d’exposicions
Llibreria Solidària i exposició de material reci-
clat a càrrec de Mans Unides d’Igualada 
Inauguració 20 de setembre a 2/4 de 8 de la 
tarda

Del 26 de setembre al 8 d’octubre 
Centre Cívic de Fàtima
Exposició de fotografies de la vida als campa-
ments de refugiats sahrauís
Cedida per ACAPS Anoia

Del 5 al 14 d’octubre
Auditori de l’Ateneu Igualadí
Xavi Piera i Joseba Zabalza
Exposició fotografies del Centre Residència 
Màrtir Sheriff, víctimes de les mines de la 
guerra, situat als campaments de refugiats 
sahrauís de Tindouf (Algèria)
Organitza: FineArt Igualada 2012

©Joseba Zabalza i Xavi Piera

Del 5 al 14 d’octubre
Espai travesia Sant Sebastià
Exposició de fotografies de Kim Manresa sobre 
“El cor del barça. Xics, un projecte solidàri”
Organitza: FineArt Igualada 2012

Dimarts 16 d’octubre / 7 tarda
Sala d’actes Biblioteca Central
Presentació del llibre sobre el Txad Descubrien-
do el corazón de la tierra, d’Isabel Rodríguez, a 
càrrec del Dr. Pere Brescó.
Organitza: Fundació Salut i Societat sense Fron-
teres

Dijous 18 i 25 d’octubre, 8, 15, 22 i 29 de 
novembre, 13 de desembre / 7 de la tarda
Centre Cívic Fàtima
Sessions de reflexió sobre les polítiques de 
cooperació al món local, adreçat a membres 
d’entitats solidàries, a càrrec de la Federació 
Catalana d’ONG per al Desenvolupament i 
amb el suport de la Diputació de Barcelona

Divendres 19 d’octubre / 8 vespre
Sala de socis de l’Ateneu Igualadí
Projecció del documental “Gdeiem Izik - El 
campament de la resistència Sahrauí” 
Organitzen: Pantalla Obreta i ACAPS Anoia

Diumenge 21 d’octubre / 11h sortida de 
grans i a les 12 h sortida de petits
Sortida Av. Barcelona. Recorregut urbà
Cursa popular per la pau
Es destinaran recursos, segons el nombre de 
participants, a un projecte solidari.
Organitza: Patronat Municipal d’Esports

Divendres 26  d’octubre / 7 tarda
Centre Cívic Fàtima
Xerrada informativa “La situació dels infants 
treballadors al mercat de Piura (Perú), a càrrec 
de l’Associació Amics de Manitos 

Dissabte 27 d’octubre / 7 tarda
Espai Cívic Centre
Documental “La lluita a la motxilla”, sobre la 
solidaritat internacional durant la guerra civil 
a el Salvador

A les 8 del vespre
A la Teixidora
Festa Salvadorenya
Organitza: Associació d’Agermanament
Igualada - Nueva Esperanza

Diumenge 28 d’octubre / 9 matí
Sortida: Parc de l’estació vella
Final: plaça de l’Ajuntament
Distància: 9 km
Caminada solidària per la Conca d’Òdena
Organitzen: ACAPS Anoia i Agrupament Escolta 
i Guia Jaume Caresmar i Mª Antònia Salvà
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ACAPS Anoia
(Associació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí)

L’Associació Catalana d’Amics del Poble Sah-
rauí és una organització no governamental 
creada l’any 1983 per tal de promoure i co-
ordinar el suport polític i humanitari al poble 
sahrauí. La secció de l’Anoia es va crear l’any 
1996
Els nostres objectius són aconseguir:
1. L’ajuda material i humanitària necessària 
per a la població sahrauí exiliada als cam-
paments de Tinduf, sense la qual la vida als 
camps de refugiats seria impossible.
2. El suport a la lluita política d’aquest poble 
per tal d’obtenir una sortida justa al procés de 
descolonització, en el marc de les diferents re-
solucions, aprovades dins de l’ONU.
3. Donar suport a la lluita dels activistes 
sahrauís, que d’una forma pacífica, emmarcada 
en l’anomenada Intifada Sahrauí, reclamen 
que es concreti el procés d’autodeterminació 
i denuncien les continuades violacions que pa-
teix la població sahrauí al Sàhara Occidental 
ocupat.

C/ de les Orquídies, 7 
08700 Igualada
Tel. 93 804 36 61
www.acapsanoia.org
info@acapsanoia.org

Entitats
membres
d’Igualada
Solidària

20è aniversari de l’inici de la guerra de Bòsnia

20è aniversari de l’Agermanament d’Igualada amb 
Nueva Esperanza (El Salvador)
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C/Trinitat, 12
08700 Igualada
Tel. 93 804 91 86
igualada.ne@gmail.com
http://igualada-ne.blogspot.com.es

ASSOCIACIÓ  APROP
(Asociación para promocionar y relacionar 
otros pueblos)

“Oliveres i seguretat alimentària nutricio-
nal sostenible” 
El projecte té com a protagonistes els nens i 
nenes del municipi de Pasorapa afectat per 
una greu sequera que ha limitat el progrés 
econòmic i el desenvolupament de la societat 
d’aquest municipi. 
L’objectiu general és la millora de la segure-
tat alimentària i nutricional de les famílies del 
municipi i que sigui sostenible una vegada 
que s’acabi l’ajuda de fora.
A Pasorapa no hi ha d’oliveres, ni oli d’oliva. 
Però sí que hi ha una terra adequada per acollir 
aquest arbre. S’ha fet un estudi. L’escassetat de 
pluges fa de l’olivera una bona iniciativa.

David Salazar Terceros
Mòbil 645 86 31 79
aprop.igualada@gmail.com

ATLAS, fundació
sociocultural

ATLAS, fundació sociocultural, és una entitat 
sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pú-
blica, que té com a finalitat principal crear i 
gestionar projectes que culturalment i social-
ment per al bon funcionament de la societat, 
que suposin la transformació d’aquesta, utilit-
zant l’educació com a principal eina. 

Per aquestes situacions viscudes poden esde-
venir persones que acabin fent del carrer el seu 
mitjà de vida i apropar-se a la delinqüència, al 
consum de drogues, a la prostitució…
Pretenem evitar que el nostre alumnat esde-
vingui marginat social. Atenem uns 160 usua-
ris.

C/ Sant Carles, 45, 3r - 2a
08700 Igualada
Tel. 93 804 27 27
www.fundase-bolivia.org
amicsfundase@telefonica.net

AMNISTIA
INTERNACIONAL
ANOIA
(Organització per a la defensa dels
drets humans)

Amnistia Internacional és un moviment de 
defensa dels drets humans, independent de 
qualsevol govern, ideologia política o creença 
religiosa. Com part d’Amnistia Internacio-
nal Catalunya, el grup que treballa a l’Anoia 
té entre els seus principals objectius la de-
fensa dels drets i la dignitat de les persones; 
l’enfortiment de la justícia nacional i interna-
cional; el control efectiu del comerç d’armes i 
l’abolició de la pena de mort. Amb aquest pro-
pòsit, AI-Anoia organitza actes d’informació 
i sensibilització, com xerrades i recollida de 
signatures.

Mòbil 658 17 19 38
amnistia.anoia@gmail.com

ASSOCIACIÓ 
D’AGERMANAMENT
IGUALADA - NUEVA 
ESPERANZA
El 1992 un grup de joves igualadins realitza 
un camp de treball a Nueva Esperanza (el Sal-
vador). 
L’ Agermanament neix per seguir amb la tasca 
iniciada amb el camp de treball i donar suport 
als camperols de Nueva Esperanza.
L’Associació té un doble objectiu: promocionar 
projectes de desenvolupament a la zona (beques 
universitàries, formació musical, recuperació 
de la memòria històrica) i sensibilitzar sobre les 
desigualtats a partir del coneixement d’una rea-
litat concreta (xerrades, presentacions de llibres 
i documentals, intercanvis entre joves).

ADESCI
(Associació pel desenvolupament de Costa d’Ivori)

Passeig de Verdaguer, 102
08700 Igualada
Tel. 93 803 05 09
www.adesci.org
jvivesvi@gmail.com

AMICS DE MANITOS
(Associació per la Cooperació i el
Desenvolupament)

El treball infantil és una realitat punyent al 
Perú. A la ciutat de Piura hi ha vora190.000 
nats.
Des de l’Associació Amics de Manitos,  es tre-
balla per millorar la seva integració i formació 
per desenvolupar al màxim les seves capacitats 
d’aprenentatge, habilitats artístiques per po-
tenciar la seva autoestima, assentar les seves 
habilitats esportives per aprendre els valors 
positius de jugar en equip, i millorar i enfortir 
la comunicació de les famílies des de l’escolta 
empàtica d’emocions i pensaments i transme-
tent els valors de respecte, democràcia i res-
ponsabilitat.

Av. de la Pietat, 117, 1a
08700 Igualada
Tel. 93 804 68 85 
Mòbil 636 81 46 59

AMICS DE FUNDASE
BOLÍVIA

Centre de suport socioeducatiu KÜRMI
El Centre va dirigit a infants i adolescents que 
viuen en  situacions  d’alt risc  social,  perso-
nes  que  poden esdevenir molt fàcilment mar-
ginats socials a causa fonamentalment de la 
seva difícil i complexa situació familiar. Nens 
i nenes i adolescents que viuen situacions de 
violència familiar molt greus: maltractaments 
físics, abusos sexuals… 
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La seva missió és treballar per a les persones 
més vulnerables, en l’àmbit nacional i in-
ternacional, mitjançant accions de caràcter 
preventiu, assistencial, rehabilitador i de 
desenvolupament, dutes a terme essencial-
ment per voluntariat, sota els 7 principis de 
l’entitat: Humanitat, Imparcialitat, Neu-
tralitat, Independència, Caràcter voluntari, 
Unitat i Universalitat.

C/ de les Comes, 34
08700 Igualada
Tel. 93 803 07 89
www.creurojaanoia.org
anoia@anoia.creuroja.org

FUNDACIÓ
CAMPANER

Som una petita ONG catalanobalear que des 
de fa 16 anys treballem al Níger per eradicar 
la noma.
La noma és una malaltia infecciosa que afecta 
els infants baixos de defenses per malnutrició 
i manca d’higiene. Afecta les parts toves de la 
cara i mutila el rostre de tal forma que provo-
ca una dolorosa agonia i el rebuig de l’entorn 
familiar.
Sortosament la noma té curació, aplicant 
penicil·lina, una dieta mínima i hàbits higiè-
nics bàsics. Des de Diffa (Níger) treballem 
amb personal nadiu de la regió oferint aten-
ció sanitària, prevenció, escolarització i casa 
d’acollida. També trasllats per a intervencions 
quirúrgiques a Catalunya i Mallorca.
El nostre desig és oferir una oportunitat als 
infants de Níger aportant el nostre granet de 
sorra.

Tel. 93 803 17 94
elm@sefes.es

FUNDACIÓ
EDUCACIÓ
SOLIDÀRIA

Des de la Fundació Educació Solidària volem 
promoure i donar suport a accions educatives 
en àrees necessitades, perquè tothom pugui fer 
efectiu el seu dret a l’educació, i per al millora-
ment de les condicions de vida de les persones 
i l’establiment d’un marc de relacions més jus-
tes entre els pobles.
Col·laborem en projectes de cooperació a Sene-
gal, Mèxic, Costa d’ Ivori, Cuba, Bolívia, Gua-
temala impulsats per agents i entitats locals, 
treballant de forma conjunta en la definició, 
execució i seguiments dels projectes.
Aquests projectes són de l’àmbit educatiu, 
escoles d’infantil, primària i secundària, es-
coles d’oficis, residencies d’estudiants, cases 
d’acollida per a infants en situació de risc so-
cial i educació en temps de lleure, més de 40 
activitats que ens permeten atendre gairebé 
10.000 infants i joves.
I també, realitzem accions de sensibilització i 
difusió en l’entorn més proper i promovem la 
participació del voluntariat.

Pl. de Castells, 10
08700 Igualada
Tel. 93 803 27 00 / 93 441 00 04
fes@educaciosolidaria.org

FUNDACIÓ SALUT 
I SOCIETAT SENSE 
FRONTERES
Els membres de la Fundació, creada l’any 
1998, entenem la salut en un marc participa-
tiu d’homes i dones i integrat en les diferents 
circumstàncies de vida. En aquest context té 
una especial rellevància l’educació, l’hàbitat o 
entorn social de les persones i en general totes 
les seves circumstàncies de vida. 
Els principals projectes en els quals estem tre-
ballant són:
Suport de dos hospitals al Txad (país centre-
africà, 5è país més pobre del món) un a Goun-
di i un altre a Njamena la capital, amb una 
facultat de medicina.
L’esperança de vida és de 43,6 anys, mortali-
tat infantil 116/1000 nascuts vius i amb 0,04 
metges per 1000 habitants.
Tot el treball de la fundació és voluntari.

Una educació basada en el diàleg, el respecte i 
la convivència, on els principals protagonistes 
són les persones.
Des d’ATLAS volem promoure la formació, 
l’intercanvi cultural, els espais educatius i de 
lleure, com també el foment del teixit associa-
tiu i el voluntariat.

C/ de la Virtut, 22
08700 Igualada
Tel. 938055792
atlas@atlasfundacio.org
www.atlasfundacio.org

CÀRITAS
ARXIPRESTAL 
ANOIA-SEGARRA 
Càritas és l’entitat de l’Església que té com a 
objectiu promoure, orientar i coordinar l’acció 
solidària, cap endins i cap enfora de la comu-
nitat, amb la finalitat d’ajudar a la promoció 
humana i al desenvolupament integral de les 
persones, i això ho vol fer en els sectors socials 
més desfavorits.
Un dels trets significatius de l’acció social de 
Càritas és l’estil educatiu de les seves accions 
i la inserció de les persones excloses, per tal 
que puguin viure de manera autònoma i digna 
sense dependre d’institucions i serveis socials.

C/ Roca, 3
08700 Igualada
Tel. 93 803 27 47
caritas-aigualada@bisbatvic.com

CREU ROJA ANOIA
El Moviment Internacional de la Creu Ro-
ja i la Mitja Lluna Roja és la major xarxa 
d’assistència humanitària a tot el món. És pre-
sent a 185 països amb més de 100 milions de 
membres. 
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Camps  de treball, justícia social, valors cul-
turals, dignitat humana, desenvolupament del 
coneixement, destreses i actituds, infantesa i 
família, accions de cooperatives
Programes d’assistència en salut i higiene, 
projectes ecològics i sostenibles, turisme res-
ponsable i ecològic, animació i lideratge co-
munitari, educació, salut
Construcció d’habitatges amb maons ecolò-
gics. Reforestació.

C/ Dr. Pujadas, 72, 2n 1a
08700 Igualada
Tel. 93 805 22 12
sembradoressinfronteras@hotmail .com

SINDICALISTES
SOLIDARIS

Sindicalistes Solidaris és el nom amb el qual 
ara es dóna a conèixer la Fundació Comapo-
sada, una fundació sense afany de lucre, crea-
da per la UGT de Catalunya el 1988, amb 
l’objectiu d’acompanyar processos de desenvo-
lupament de sindicats del Sud.
Promouem l’extensió plena dels drets humans, 
laborals i sindicals al Sud, en particular a Cen-
treamericà, Àrea Mediterrània i regió andina.
Volem que es respectin els drets que proclamen 
la Declaració de Drets Humans de les Nacions 
Unides i els Convenis de l’Organització Inter-
nacional del Treball (OIT)

C/ Virtut, 42-44, 3r
08700 Igualada
Tel. 93 803 58 58
igualada@apg.ugt.org

TAMBALI
Comerç Just i Cooperació

C/ de les Orquídies, 7 
08700 Igualada
Tel. 93 804 36 61
www.tambali.org
tambali@tambali.org

C/ Sant Vicenç, 23 
08700 Igualada
Tel. 93 805 58 43
pbresco@csa.cat

FUNDACIÓ
VICENÇ
FERRER

C/ París, 71 · Barcelona 
Tel. 636 189 572 (delegació Anoia)
www.fundacionvicenteferrer.org
igualada@fundacionvicenteferrer.org
xavidavila@hotmail.com

MANS UNIDES

Mans Unides és una ONG (Organització No 
Governamental) espanyola de voluntaris que 
lluita per eradicar la fam i la pobresa en el 
món. Les nostres dues línies de treball són fi-
nançar projectes de desenvolupament al sud i 
sensibilitzar la població d’Espanya. 
Mans Unides lluita contra la fam, la malnu-
trició, la pobresa, la malaltia, el subdesenvo-
lupament, la falta d’instrucció, i contra les 
seves causes, entre d’altres: la injustícia, la 
desigualtat en el repartiment dels béns i les 
oportunitats entre les persones i els pobles, la 
ignorància, els prejudicis, la insolidaritat, la 
indiferència i la crisi dels valors humans. 
Aquesta lluita la canalitzem a través de dues 
línies de treball prioritàries: el finançament de 
projectes de desenvolupament en els països del 
sud i la sensibilització de la població espan-
yola. 
Mans Unides finança projectes de desenvolu-
pament agrícola, sanitari, educatiu, social i de 

promoció de la dona amb l’objectiu d’ajudar al 
desenvolupament integral de les persones dels 
països empobrits. 

C/ Sant Magí, 58, 2n 1a
08700 Igualada
Tel. 93 803 31 20
silviaclape@gmail.com
amenosm@aj-igualada.net

MÚSICS PER LA
SOLIDARITAT
L’Associació de Músics per la Solidaritat neix 
a Igualada l’any 2004 amb la finalitat de dur a 
terme accions solidàries a través de la música 
(concerts, mercat de la puça, coral solidària...)  
i, d’aquesta manera, poden obtenir recursos 
per a les persones més necessitades d’arreu del 
món. Els projectes desenvolupats sempre es 
creen amb finalitats molt concretes on rever-
teixen els beneficis generats.
L’any 2011 l’entitat va un pas més enllà i im-
pulsa IGUALADA X IGUALADA, una pla-
taforma ciutadana d’ajuda bàsica a les persones 
sense recursos que pretén promoure la solida-
ritat entre els mateixos conciutadans. 

C/ Salut, 40, 2n 2a
08700 Igualada
Tel. 659 56 80 83
musics_solidaris@yahoo.com

PAU I
SOLIDARITAT 
(CCOO)
Pg. Verdaguer, 122, 1r 
08700 Igualada 
Tel. 93 805 04 94
anoia1@ccoo.cat

SEMBRADORES 
SENSE FRONTERES 
(ONGD)
Promoure la justícia social, els  valors cultu-
rals, la dignitat de l’ésser  humà i la pau, amb  
èmfasi en la infantesa i les famílies.



Foto: Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí

Butlletí finançat per:




