Seguint l'acord de la comissió Igualada Solidària d'aglutinar
la major part d'activitats de sensibilització que es fan a Igualada en un període determinat de temps, us presentem el
programa de l'Octubre Solidari 2007.

ACAPS Anoia
(Associació Catalana d'Amics del Poble Sahrauí)
C/ de les Orquídies, 7 · 08700 Igualada · Tel.93 804 36 61

Hi trobareu relacionades tot un seguit de propostes fetes per
les entitats solidàries de la nostra ciutat, que fan referència
a l'àmbit de la cooperació i la solidaritat entre els pobles.
Al mateix temps, us fem arribar també la informació referent
a la distribució dels recursos municipals que es destinen a la
cooperació internacional, el conegut 0,7%. Podeu veure que
la nostra contribució arriba a diferents països del Tercer Món
i que amb aquests recursos podran engegar projectes que
faran possible que aquest món nostre, tan desequilibrat en
el repartiment de la riquesa entre els pobles del Nord i del
Sud, esdevingui una miqueta millor.
Voldríem també que aquest mes ens apropés a la reflexió i al
compromís per a arribar a assolir una veritable cultura de la
Pau, que ens porti a rebutjar la violència en tots els àmbits
de la societat.
Ens agradaria que participéssiu i gaudíssiu de tot aquest
seguit de propostes, que ens aproparan a tots en un camí
comú cap a la cooperació i la solidaritat entre els pobles i les
persones que els formen.
Conxa Castells i Catasús
Regidora de Cooperació i Solidaritat

ADRA
(Agència per al Desenvolupament i Recursos Assistencials)
C/ de Sant Ignasi, 15 · 08700 Igualada · Tel. 93 803 27 99
ASSOCIACIÓ D'AGERMANAMENT D'IGUALADA - NUEVA
ESPERANZA
Av. d'Andorra, 8-3r 2a · 08700 Igualada
Tel. 93 804 91 86 / 93 806 08 96 · Email: aine@terra.es
ATAAYA
Tel. 93 803 90 79 · www.ataaya.org
Email: info@ataaya.org

Del 17 d'octubre al 16 de novembre · Sala d'exposicions La Talaia del
Centre Cívic de Fàtima
Els campaments de refugiats sahrauís
Cedida per ACAPS Anoia
Inauguració 17 d'octubre a les 8 de la tarda

CREU ROJA ANOIA
C/ de les Comes, 34 · 08700 Igualada
Tel. 93 803 07 89 · Email: cra@creurojaanoia.org
DONES D'IGUALADA
C/ de Sant Pau, 9 · 08700 Igualada · Tel. 93 803 31 43
Email: donesigualada@anota.net
FUNDACIÓ CAMPANER
Tel. 93 803 17 94 Email: elm@sefes.es
FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA (UGT)
Rambla de Sant Isidre, 1r · 08700 Igualada
Tel. 93 803 58 58 · Email: igualada@apg.ugt.org

HAYMA, punt de trobada
C/ de les Orquídies, 7 · 08700 Igualada
Tel. 659 67 35 50 · Email: hayma@telefonica.net

SED
C/ de les Orquídies, 7 · 08700 Igualada · Tel. 625 58 41 65
Email: sed-igualada@maristes.cat
SEMBRADORES SIN FRONTERAS
C/ Dr. Pujades, 72, 2-1 08700 Igualada · Tel. 93 805 22 12
Email: sembradoressinfronteras@hotmail .com
FUNDACIÓ EDUCACIÓ SOLIDÀRIA
Pl. de Castells, 10 · 08700 Igualada · Tel. 93 803 27 00
TAMBALI, Comerç Just i Cooperació
C/ de les Orquídies, 7 · 08700 Igualada
Tel. 93 804 36 61 ·www.tambali.org
XIROI ANOIA
C/ Trinitat, 12 (Espai Cívic Centre) · 08700 Igualada
Email: xiroi-anoia@xiroi-anoia.org
Edita:

Amb el suport de:

Del 24 d'octubre al 4 de novembre · Sala municipal d'exposicions
Cultura de pau, cedida per l'Associació per a les Nacions Unides i
mostra de Mans Unides d'Igualada
Inauguració 24 d'octubre a les 8 de la tarda
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MÚSICS PER LA SOLIDARITAT
Tel. 659 56 80 83 · Email: musics_solidaris@yahoo.com

Del 15 al 21 d'octubre · Vestíbul de l'Ateneu Igualadí
Es porta dins
Exposició itinerant de foment del voluntariat social
Organitza ATLAS, fundació sociocultural
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CÀRITAS ARXIPRESTAT ANOIA-SEGARRA
C/ de Roca, 3 · 08700 Igualada · Tel. 93 803 27 47

MANS UNIDES
C/ de Santa Maria, 8 · 08700 Igualada
Email: amenosm@aj-igualada.net

Del 10 al 21 d'octubre · Sala municipal d'exposicions
Objectius de desenvolupament del mil·lenni
Cedida per l'Associació per a les Nacions Unides
Inauguració 10 d'octubre a les 8 de la tarda
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JUSTÍCIA I PAU
Tel. 93 803 23 27

Del 24 de setembre al 9 d'octubre · Vestíbul de l'Espai Cívic Centre
Bla be oumien, la força de les dones.
Cedida per la Lliga dels Drets dels Pobles, Fundació Akwaba i Farmacèutics Mundi, amb el suport de Diputació de Barcelona, Agència Catalana
de Cooperació al Desenvolupament, Institut Català de les Dones i Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament
Inauguració 26 de setembre a 2/4 de 8 de la tarda
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ATLAS, FUNDACIÓ SOCIOCULTURAL
C/ de Sant Pau, 12 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 57 92
www.atlasfundacio.org · Email: atlas@atlasfundacio.org

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT (CCOO)
Pg. Verdaguer, 122, 1r · 08700 Igualada
Tel. 93 805 04 94 · Email: anoia1@conc.es
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Dilluns 1 d'octubre · 6 tarda · Teatre Municipal l'Ateneu
Inauguració de l'Octubre Solidari
Conferència “Evitem la guerra. Treballem per a la pau”, a càrrec
d'Arcadi Oliveres, de Justícia i Pau. L'acte forma part del curs
2007/2008 d'AUGA (Aula universitària de la gent gran)
Dimarts 2 d'octubre · 2/4 de 8 tarda · Sala d'actes Espai Cívic Centre
Presentació llibre “El moviment per la pau a Catalunya, passat,
present i futur”, a càrrec de Xavier Badia, Enric Prat, Conxa Castells i
Jaume Farrés
De l'1 al 5 d'octubre · 5 a 8 de la tarda · Ludoteca Espai Cívic Centre
Jocs d'arreu del món
Dimecres 17 d'octubre · ¼ de 9 vespre · Centre Cívic de Fàtima
On van els diners de cooperació? Explicació dels projectes 2007
d'entitats d'Igualada Solidària
Dijous 18 d'octubre · 2/4 de 6 a 2/4 de 8 · Espai Cívic Centre
Taller d'intercanvi “Vestuariteca” sobre la diversitat a la ciutat, adreçat
a infants
Divendres 19 d'octubre · 2/4 de 8 tarda · Sala d'actes Biblioteca Central
Xerrada col·loqui “Àfrica des de dins” a càrrec de Josep M. Pujol,
mossèn
Organitza Mans Unides.
Dissabte 20 d'octubre · 6 tarda · Sala de socis de l'Ateneu
Presentació llibre Crónicas de viaje en clave de solidaridad, per
l'autora Betty Brusilooky, arquitecta
Organitza Sembradores Sin Fronteras amb el suport de l’Ateneu Igualadí.

Diumenge 21 d'octubre · 7 tarda · Bar l'Envelat (c/ Òdena)
Projecció pel·lícula VOCES INOCENTES
Organitzen joves del CAU i Associació Agermanament IgualadaNueva Esperanza.
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>Programa Octubre solidari 2007

Diumenge 21 d'octubre · 11h sortida grans, av. Barcelona
· 12 h sortida petits, plaça Castells.
Cursa popular per la pau. Recorregut urbà
Es destinaran recursos, segons el nombre de participants, a un projecte
solidari.
Organitza Patronat Municipal d'Esports

Tots els dilluns · del 22 d'octubre al 3 de desembre · de 2/4 de 6 a 2/4 de
8 tarda ·Espai del Serveis Educatius
Curs ”l'educació per a la pau, una tasca permanent”, adreçat a mestres.
Organitza: Serveis educatius de l'Anoia.
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Dissabte 27 d'octubre
Dissabte jove solidari I TU QUÈ FAS?
- 2/4 de 5 tarda · la Kaserna
Taller sobre cultura de pau adreçat a joves, a càrrec de Tica
Font, vicepresidenta de Justícia i Pau
- 6 tarda · la Kaserna
Col·loqui sobre els camps de refugiats sahrauís
-7 tarda · Sala d'actes Espai Cívic Centre
Xerrada FOLLOW THE WOMEN, sobre la pedalada a favor de
la pau i els drets de les dones
- 8 vespre · la Kaserna
Informació i experiències sobre els camps de treball per a
joves
- 2/4 de 9 vespre · Plaça de Cal Font
Actuació de Sembradores sin fronteras
Organitza La Kaserna, equipament juvenil.
Col·laboren Justícia i Pau, Dones d'Igualada i ACAPS Anoia.
Diumenge 28 d'octubre · 10 matí
Caminada SOLIDARITAT EN MARXA
Sortida: plaça de la Vinícola de Santa Margarida de Montbui.
Arribada: plaça de Can Papasseit de Vilanova del Camí
Amb l’actuació de: coral Si Fa Sol, coral infantil Gatzara, coral infantil
Verdums, Ets Alocs, Jove Orquestra Simfònica de l'Anoia, Escola de
Dansa del Consell Comarcal, coral Xalest i Exaudio.
Lectura del manifest a càrrec de Montserrat Segués
En cas de pluja tots els actes previstos es realitzaran a Can Papasseit.
Organitzen: Consell Comarcal de l'Anoia i Músics per la Solidaritat.
Xerrada “Les dones i la cultura de la Pau” a càrrec de Lourdes Carreras
Dissabte 10 de novembre · 6 tarda · Sala de socis de l'Ateneu
Organitza Dones d'Igualada amb el suport de l’Ateneu Igualadí.
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>Destinació 0,7 % de l’Ajuntament

>Cultura de Pau

d’Igualada, per països l’any 2007:
76.209 €
(Mapamundi d’Arno Peters)

Avui dia, es parla sovint de Cultura de Pau. La societat civil
és cada cop més conscient que la solució dels conflictes
entre persones i països requereix que hi hagi un diàleg efectiu entre aquests. Però cal quelcom més que la voluntat: ha
d'haver-hi un veritable desig d'entesa i l'existència d'institucions amb els coneixements, les eines i els recursos
necessaris per exercir de mediadores entre les parts en conflicte.

13% EMERGÈNCIES

19% SENSIBILITZACIÓ

68% TERCER MÓN

El 13 de setembre de 1999, les Nacions Unides va fer una
Declaració sobre Cultura de Pau amb la finalitat que els
governs, les organitzacions internacionals i la societat civil,
poguessin orientar les seves activitats a promoure una cultura de pau per al nou mil·lenni, basant-se en el conjunt
següent de valors, actituds, tradicions, comportaments i
estils de vida:

>Destinació 0,7 %
de l’Ajuntament d’Igualada l’any
2007 per totals
Tercer món

76.209 €

Sensibilització

21.340 €

Emergències

14.651 €

APORTACIONS TOTALS

Cada cop més, la societat ha de cercar models alternatius
per a la resolució de conflictes. Les desigualtats econòmiques i socials, com també les diferències culturals i religioses entre diferents persones i comunitats, generen friccions
i desacords que sovint desemboquen en processos violents.

a) El respecte a la vida, la fi de la violència i la promoció i la
pràctica de la no violència mitjançant l'educació, el diàleg i
la cooperació;
b) El respecte ple dels principis de sobirania, integritat territorial i independència política dels Estats i de no ingerència
en els assumptes que són essencialment jurisdicció interna
dels Estats, de conformitat amb la Carta de les Nacions Unides i el dret internacional;

112.200 €

>Els països que rebran diners del
0,7% de l'Ajuntament d'Igualada,
són deutors de l'Estat espanyol
d'acord amb les xifres següents,
en milions d'euros (dades de
primers 2006):

Àsia
País
ISRAEL
(dones àrabs)

Amèrica central
País
Euros
EL SALVADOR
21.284 €
EQUADOR
12.100 €
REP. DOMINICANA 8.250 €

Euros
11.000 €

c) El respecte ple i la promoció de tots els drets humans i les
llibertats fonamentals;
d) El compromís amb la solució pacífica dels conflictes;
e) Els esforços per satisfer les necessitats de desenvolupament i protecció de medi ambient de les generacions present i futures;
f) El respecte i la promoció del dret al desenvolupament;

PARAGUAI
SÀHARA (ALGÈRIA)
EL SALVADOR
EQUADOR
PALESTINA
MARROC
REPÚBLICA DOMINICANA

30 milions d'euros

g) El respecte i el foment de la igualtat de drets i oportunitats de dones i homes;

842 milions d'euros

h) El respecte i el foment del dret de totes les persones a la
llibertat d'expressió, opinió i informació;

57 milions d'euros
234 milions d'euros
1 milió d'euros
277 milions d'euros

Amèrica del sud
País

Àfrica del nord
País
SÀHARA
MARROC

Euros

PARAGUAI

5.425 €

79 milions d'euros

>Dotació anual de l’Ajuntament
d’Igualada en concepte del
0,7 % anys 1996-2007
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País
NÍGER

Euros
7.700 €
7.700 €

Euros
2.750 €
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i) L'adhesió als principis de llibertat, justícia, democràcia,
tolerància, solidaritat, cooperació, pluralisme, diversitat cultural, diàleg a tots els nivells de la societat i entre les
nacions;
Hem de ser conscients, però que, més enllà de les declaracions d'intencions, és responsabilitat de tots i totes treballar
per tal d'assolir un veritable compromís en l'ús i el foment
de la cultura de la pau.

