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Conèixer per transformar
En el calendari anual d’Igualada, l’octubre va associat amb solidaritat: L’Octubre
Solidari. Una cita que omple la ciutat amb actes que ens conviden a la reflexió
sobre les desigualtats i les injustícies d’arreu. Per què existeixen? Com les podem
combatre? Com podem contribuir en la seva eradicació? Hi tenim responsabilitats?
Per respondre a aquestes preguntes, ens cal, primer de tot, conèixer i ser conscients d’aquesta realitat. Entendre els perquès i buscar les eines que ens permetin transformar-la. Justament, l’Octubre Solidari ens ofereix aquests elements a
través de conferències, exposicions, caminades, etc.. organitzades per entitats,
associacions i ONG de la comissió Igualada Solidària.
Enguany, cal destacar la trobada de Vents del Sud de SETEM, que acollirà a més
de 150 cooperants de tot el país que durant l’estiu han viatjat a 14 països diferents
d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina. I també la visita del Director d’Oxfam Intermón
a Catalunya, Francesc Mateu, en el marc de l’AUGA.
D’altra banda, les entitats solidàries de la ciutat tornaran a explicar el seus projectes a la 3a Mostra a la plaça Cal Font. La Teixidora acompanyarà ACAPS a la
Caminada Solidària i la Cursa Popular destinarà recursos a un projecte solidari.
Diverses projeccions de pel·lícules i documentals, xerrades de diferents temàtiques i les exposicions completaran l’agenda.
L’Octubre Solidari es clourà amb la presentació del Pla de Cooperació Local
aprovat per àmplia majoria pel Ple Municipal del passat 17 de juny. L’aprovació
d’aquest document té una rellevància important ja que situa, una vegada més,
Igualada com a ciutat de foment dels drets humans, de la pau, de la lluita contra
les desigualtats i compromesa per un món millor.
L’aprovació del Pla s’escau en els vint anys de la creació de la Comissió Igualada
Solidària. Una comissió que és reflex del compromís d’Igualada amb la cooperació i la solidaritat i que ha treballat ininterrompudament amb una dedicació feta
d’acord a uns valors i amb una manera d’entendre la societat. Uns valors que
s’han recollit en el Pla com a eixos transversals: el foment de la pau, la defensa
dels drets humans i els drets de ciutadania, la promoció del desenvolupament local i comunitari, la perspectiva de gènere i la sostenibilitat ambiental. El Pla no és
l’inici d’una nova etapa ni el final. És la continuació que recull el pòsit d’aquestes
dues dècades de feina en aquest àmbit i que de ben segur ens ha fet una ciutat
millor. Amb més coneixement, amb vincles arreu i amb la humil aportació en la
tasca contra les desigualtats.
Aprofitem al màxim aquest octubre. Per aprendre i trobar les eines per deixar
aquest món una mica millor de com l’hem trobat.
					Joan Requesens i Roca
					Regidor de Cooperació

Igualada Solidària

3a Mostra
d’Entitats
Solidàries
2014

Dissabte 4 d’octubre, de les 4 de la tarda a les 8 del vespre /
Plaça de Cal Font / Igualada

Programa 3a Mostra
d’Entitats Solidàries 2014:
A les 5 de la tarda cercavila amb:
- La Cirquestra
(sortida plaça Ajuntament, Pius XII, Custiol, La Rambla, Sant Magí
i arribada a la plaça de Cal Font)
A les 6 de la tarda:

- Sessió de conta contes a càrrec de
The fabula
A les 7 de la tarda:

- Espectacle infantil amb de Parranda
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Programa
Octubre
Solidari
2014

Dilluns 6 d’octubre / 6 tarda
Teatre municipal l’Ateneu

Xerrada “Pous,
escoles i hospitals,...
NO!
Lluita contra la
desigualtat!”,

a càrrec de Francesc Mateu i Hosta, director
d’Oxfam Intermón a Catalunya
Organitza: AUGA (Aula Universitària gent gran)

Dissabte 25 d’octubre / 7 tarda
Teatre de l’AURORA

Pel·lícula sobre la vida
de Vicente Ferrer
Organitza: Fundación Vicente Ferrer

Diumenge 26 d’octubre / 9 matí

Caminada solidària

Dilluns 13 d’octubre / 6 tarda
Teatre municipal l’Ateneu

Dissabte 4 d’octubre / de 4 tarda a 8
vespre
Plaça de Cal Font

3a Mostra
d’Entitats
Solidàries

Diumenge 5 d’octubre / 2/4 d’11 matí a
6 tarda
Museu de la Pell d’Igualada

Vents del Sud,

Trobada de SETEM que acollirà 150 participants que durant l’estiu han viatjat a 14 països
diferents d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina.
Organitza: Setem-Catalunya i fundació sociocultural
ATLAS

Xerrada “Tibet: el país
de la neu i el budisme
sota l’opressió”

a càrrec de Thubten Wanchen, director de la
Casa Tibet a Barcelona i membre del Parlament Tibetà a l’exili
Organitza: AUGA (Aula Universitària gent gran)
Dimecres 15 d’octubre / 2/4 de 8 vespre
Sala d’actes Espai Cívic Centre

Presentació de l’Unitat
Contra el Feixisme i
el Racisme (UCFR)
Anoia,
a càrrec de David Karbala

Diumenge 19 d’octubre / 11 h 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

Itinerari circular, fent un tram del camí dels
Països Catalans
Sortida Parc estació vella. Recorregut: 9 Km’s
Arribada a La Teixidora, vermut i presentació
del Camí dels Països Catalans a l’Anoia
Organitzada: per ACAPS Anoia i Casal Independentista La Teixidora
Dimecres 29 d’octubre 2/4 de 8 vespre
Sala d’actes de l’Espai Cívic Centre

Xerrada i documental
sobre la situació
humanitària a la
Franja de Gaza,

a càrrec de Ramon Jané, director de cooperació de Creu Roja Catalunya
Organitza: Creu Roja Anoia
Dijous 30 d’octubre / 2/4 de 8 vespre
Sala d’actes Espai Cívic Centre

Vídeo sobre els
campaments
refugiats sahrauis i
PRESENTACIÓ DEL
PLA DE COOPERACIÓ
LOCAL D’IGUALADA
Organitzen: ACAPS Anoia i Ajuntament
d’Igualada
Dilluns 24 de novembre / 7 tarda
A l’espai AteneuLab

Vídeo i xerrada
“Treballadores del
món”
Organitza: Fundació Pau i Solidaritat
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Exposicions
Octubre
Solidari
2014

De l’1 al 12 d’octubre
Parròquia de Santa Maria d’Igualada
(C/ Santa Maria, 8)

Del 17 al 30 de novembre 2014
Galeria del passatge
(entre C/ Sant Pau i Rambla General Vives)

Inauguració 1 d’octubre a 2/4 de 8 del vespre
Horaris de visita:
Feiners i dissabtes: de 6 a 9 vespre
Diumenges de 2/4 de 12 migdia a 2/4 de 2
Organitza: Mans Unides d’Igualada

Inauguració 24 de novembre a 2/4 de 7 de
la tarda
Organitza: Fundació Pau i Solidaritat

Exposició i Mostra
MANS UNIDES
d’Igualada

Exposició
Treballadores
del món

Del 24 d’octubre al 16 de novembre
Sala municipal d’exposicions

Exposició “Kasunay
Senegal! Bon dia,
Senegal!”

Inauguració 24 d‘octubre a 2/4 de 8 del vespre
Organitza: Fundació Educació Solidària

Entitats
membres
d’Igualada
Solidària
ACAPS Anoia
(Associació Catalana d’Amics del Poble
Sahrauí)
C/ de les Orquídies, 7 · 08700 Igualada
Tel. 93 804 36 61
www.acapsanoia.org
Email: info@acapsanoia.org
AMICS DE MANITOS
(Associació per la Cooperació i el Desenvolupament)
Av. de la Pietat, 117, 1a. – 08700 Igualada
Tel. 93 804 68 85 – 636814659
info@amicsdemanitos.org
AMICS DE FUNDASE – BOLÍVIA
C/ Sant Carles, 45, 3er-2a · 08700 Igualada
Tel. 93 804 27 27
www.fundase-bolivia.org
Email: amicsfundase@telefonica.net
AMNISTIA INTERNACIONAL
(Anoia-Penedès-Garraf)
Tel. 658 171 938
www.amnistiacatalunya.org
Email: anoia@amnistiacatalunya.org

APROP
(Associación para Promocionar y Relacionar Otros Pueblos)
C/ Florenci Valls, 49 · 08700 Igualada
Tel. 645 86 31 79
Email: aprop.igualada@gmail.com
ASSOCIACIÓ D’AGERMANAMENT
D’IGUALADA NUEVA ESPERANZA
C/ Trinitat, 12 · 08700 Igualada
Tel. 93 804 91 86 / 93 806 08 96
Email: igualada.ne@gmail.com
igualada-ne.blogspot.com

FUNDACIÓ EDUCACIÓ SOLIDÀRIA
Pl. de Castells, 10 · 08700 Igualada
Tel. 93 803 27 00 / 93 441 00 04
Email: fes@educaciosolidaria.org
FUNDACIÓ SALUT I SOCIETAT
SENSE FRONTERES
C/ de Sant Vicenç, 23 · 08700 Igualada
Tel. 93 805 58 43
Email: pbresco@csa.cat
FUNDACIÓN VICENTE FERRER
C/ Paris, 71 · Barcelona
www.fundacionvicenteferrer.org
Email: igualada@fundacionvicenteferrer.org

ASSOCIACIÓ SAVE THE GAMBIAN
ORPHANS (AStGO)
Tel. 676 69 32 92
Email: savegambian@gmail.com
ATLAS, FUNDACIÓ SOCIOCULTURAL
C/ de la Virtut, 22 · 08700 Igualada
Tel. 93 805 57 92
www.atlasfundacio.org
Email: atlas@atlasfundacio.org

MANS UNIDES
C/ Sant Magí, 58, 2n 1a · 08700 Igualada
Tel. 93 803 3120
Emails: amen osm@aj-igualada.net
PAU I SOLIDARITAT (CCOO)
Pg. Verdaguer, 122, 1r · 08700 Igualada
Tel. 93 805 04 94
Email: anoia1@ccoo.cat

CÀRITAS ARXIPRESTAT
ANOIA-SEGARRA
C/ de Roca, 3 · 08700 Igualada
Tel. 93 803 27 47
Email: caritas-aigualada@bisbatvic.com

SEMBRADORES SIN FRONTERAS
C/ Dr. Pujades, 72, 2n. 1a. · 08700 Igualada
Tel. 93 805 22 12

CREU ROJA ANOIA
C/ de les Comes, 34 · 08700 Igualada
Tel. 93 803 07 89
www.creurojaanoia.org
Email: anoia@anoia.creuroja.org

SINDICALISTES SOLIDARIS (UGT)
C/ Virtut, 42-44, 3r · 08700 Igualada
Tel. 93 803 58 58
Email: igualada@apg.ugt.org

Email: sembradoressinfronteras@hotmail .com
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POBLE
SAHRAUI:
40 anys vivint en
campaments de
refugiats

Sàhara Occidental

- Ex colònia Espanyola d’uns 266.000
km2. Comparteix fronteres amb Mauritània, el Marroc i Algèria.
- El territori està dividit entre la part sota
l’autoritat del rei del Marroc i la que està
‘alliberada’ i sota l’autoritat del Frente
Polisario.
- Territori ric en fosfats, petroli, gas, aigua potable i a més té un important
banc pesquer.
- Població: Uns 300.000 dividits entre el
territori principal i els campaments de
refugiats.
- Llengües oficials: Àrab hassania (i castellà)

Estatus Polític

- Segons l’ONU és un territori per a
descolonitzar i sota l’administració
de l’Estat espanyol.
- Segons el dictamen del Tribunal
de l’Haia, del novembre de 1975, el
Marroc no té cap vincle de sobirania
sobre el Sàhara Occidental.
- De facto, està envaït per Marroc des de
l’any 1975 i sota l’autoritat del seu Rei
en contra de la legalitat internacional i
el beneplàcit de la comunitat internacional.
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- El Frente Polisario proclamà la “República Àrab Sahrauí Democràtica” el
febrer de 1976 quan l’estat Espanyol
abandonà el territori. El seu president
és Mohamed Abdelaziz.

Els Campaments

- Els campaments de refugiats estan a Algèria, prop del Sáhara Occidental i de la
ciutat algeriana Tindouf, al mig del dur
desert del Sàhara.

Igualada Solidària

- Igualada està agermanada amb la població o daira de Mahbes.
- Concentra les seves tasques de cooperació a les daires de Mahbes i Hausa
a la wilaia o província de Smara. Els
projectes principals són:
- Aportar diners perquè els més de siscents nens i nenes de les tres llars
d’infants que hi ha a les dues daires, puguin almenys menjar un cop al dia.
- Proveir de medicaments els centres
d’atenció sanitària i quan és possible
personal sanitari de l’associació que
visita els campaments i atén la gent necessitada.
- Canviar paulatinament els dipòsits
d’aigua potable de les famílies més necessitades.
- Portar a la comarca uns deu infants que
són acollits per famílies i reben totes les
atencions sanitàries que no poden rebre
als campaments. Aquest és un projecte
a nivell estatal i s’anomena Vacances
en Pau.
- Amb ajudes de diferents entitats i recursos propis s’ha pogut construir un
centre materno infantil per tal de que
les dones pugin donar llum en condicions higièniques bàsiques.
- Població: Uns 150.000 sahrauís. Viuen
en tendes o petites construccions de tàpia.
- Són 5 campaments que mantenen el
nom de ciutats al Sàhara Occidental: El Aaiun, capital del Sàhara, Dajla,
Smara, Auserd i Bojador (antic 27 de
Febrero). Cada campament fa la funció
de província (wilaia) i té sota la seva ‘jurisdicció’ 6 ó 7 assentaments o pobles
que ells anomenen ‘daires’.
- Les dones han hagut d’encarregarse del dia a dia dels campaments des
de que va començar la disputa territorial
amb el Marroc i la majoria dels homes
era a l’exèrcit.
- Les daires funcionen mitjançant el consell local sota la direcció d’un alcalde o
alcaldessa, que són elegits, i diversos comitès; els principals són:
- Comitè de Salut que s’ocupa de la
part higiènica i sanitària.
- Comitè d’Educació que s’encarrega
de l’escolarització dels infants i també
dels adults. L’escolarització és un
dels puntals de la societat sahrauí.
- Comitè de Subministres per la distribució d’aliments, roba, gas, etc.
- Comitè de Justícia i Assumptes Socials que s’ocupa dels problemes socials de la daira (matrimonis, divorcis,
etc.).

Condicions de vida als
campaments

- La zona de Tindouf on es troben els
campaments és molt seca i inhòspita. És a una de les parts més dures
del desert del Sàhara i això fa que la
vida als campaments també sigui difícil i dura.
- Tradicionalment els sahrauís eren pastors nòmades i els de la vora del mar
pescadors. La zona on ara estan és
pràcticament incultivable i amb molta
sequera. No hi ha aigua, l’agricultura és
pràcticament impossible i el bestiar hi
sobreviu amb penes.
- L’aigua l’han de portar als campaments
amb camions cisterna. Depènen de
l’ajuda exterior pel menjar i és distribuït
per la Mitja Lluna Roja Sahrauí.
- Amb la crisi a Europa i la deixadesa dels governs, les donacions
d’aliments han minvat molt i no
arriben a tota la població.

Acaps Anoia

- És una organització independent que
treballa per la independència del poble
sahrauí i mentre aquesta no arriba també treballa pel benestar dels sahrauís als
campaments.
- Fundada a Igualada l’any 1996.
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Foto: Setem, Vents de Sud

