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1. Objectius de la Lliga

La Lliga dels Drets dels Pobles, nascuda l’any 1977, té per
finalitat l’estudi, la difusió i la denúncia de la problemàtica
dels pobles situats a l’àrea caracteritzada pel
subdesenvolupament, i de la població immigrant procedent d’aquests; així com el
foment dels drets humans i dels pobles, i de la cultura de la pau.
Treballa per la sensibilització de l’opinió pública envers aquesta problemàtica, la
formació de persones interessades en el tema i la seva divulgació, contribuint així a
la construcció d’un nou ordre fonamentat sobre el respecte mutu i la solidaritat.
Fomenta la formació política bàsica com a contribució a la regeneració permanent de
la democràcia.
Participa en l’establiment de projectes de cooperació al desenvolupament que
fomentin els lligams entre els pobles.
El pla anual de treball del 2007 s’ha definit seguint els objectius marcats en el pla
estratègic 2007-2011, consultable a la web de l’entitat.

2. Biblioteca i servei de recursos didàctics
Biblioteca sobre la cultura de la pau
És un espai amb un fons específic sobre la recerca en la
cultura de la pau. Conté informació sobre Amèrica
Llatina, Àfrica Negra, el món àrab i musulmà,
migracions,
economies
alternatives,
conflictes,
política, ètica, filosofia... La consulta està oberta a
tothom i, específicament a estudiants de secundària i
universitaris. Actualment hi ha un fons de 6.209 llibres i documents, i rebem
47 revistes de diverses temàtiques.
Servei de Recursos Didàctics
Adreçat a professionals de l’educació (mestres, educadors
socials, monitors d’esplais...) per treballar temes relacionats
amb la solidaritat, les desigualtats nord-sud o diversos
conflictes. Consulta, préstec o distribució de materials
didàctics relacionats amb la cultura de la pau. Actualment disposem de 828
materials en préstec.
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3. Publicacions i documental
Publicacions periòdiques. La revista Papers i el butlletí 4 idees
La revista Papers parteix de l’objectiu de crear opinió i de
motivar a la reflexió i debat, amb la publicació d’articles amb
informació alternativa a la dominant. Destaquem els apartats
d’opinió, d’Amèrica Llatina, d’Àfrica i el de cinema. Aquest any
2007 s’han publicat els números 37, 38 (monogràfic de gènere) i
39, estrenant la versió en colors de la revista. També s’ha fet un
concurs dirigit als joves de l’IES Ferran Casablancas per dissenyar la
contraportada de la revista.

El butlletí 4 idees s’edita conjuntament entre Cooperacció,
Fundació Akwaba i Lliga dels Drets dels Pobles. Durant el 2007
se n’han editat tres números. L’objectiu és el de donar a
conèixer a la població catalana els diferents àmbits de treball
de les tres entitats implicades i les desigualtats que es volen combatre tant a
nivell local, com també nivell global. S’inclouen articles de reflexió, i
recomanacions culturals relacionades amb els temes tractats.
Altres publicacions
A partir de les campanyes i de les activitats de sensibilització hem editat
diverses publicacions:

Sabadell, informe de la
immigració, Lliga dels Drets dels
Pobles i Fòrum IDEA

Anna Politkòvskaia, la consciència
moral de Rússia, Editorial Aresta

Congo. Perill de riqueses. Lliga dels
Drets dels Pobles
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Bla be oumien. La força de les
dones.Fundació Akwaba,
Farmacèutics Mundi i Lliga dels
Drets dels Pobles

Txetxènia, trenquem el silenci(2a
edició). Lliga dels Drets dels Pobles

Txe...què?, Lliga dels Drets dels
Pobles

La perspectiva de gènere al sud i al
nord: causes comunes, desigualtats
compartides. Lliga dels Drets dels
Pobles

Documental
Després de més d’un any i mig de treball, el 15 de novembre del
2007 es va poder estrenar a Barcelona el documental Mimi, la
joie, fruit de la campanya de sensibilització entre el consorci
format per la Fundació Akwaba, Farmacèutics Mundi i la Lliga
dels Drets dels Pobles. El documental dóna a conèixer la
situació de les dones i la sida a Costa d’Ivori, en un context de
postconflicte. En la coproducció hi ha participat Càtar Films.
El documental és una eina més de sensibilització que s’està presentant a
diversos municipis de Catalunya i de l’Estat.

4. Les persones que fan possible la Lliga

La Lliga és possible gràcies al treball de 35
voluntaris i voluntàries, 341 socis i sòcies,
383 simpatitzants, 2 treballadors a jornada
completa i 4 a jornada parcial.
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A Sabadell i a comarques reben la nostra informació 590 entitats, centres
d’ensenyament, administracions i mitjans de comunicació.
Durant el 2007 la junta directiva ha estat formada per:
Presidenta: Rita Huybens
Vicepresident: Carmel Montllor
Secretària: Ester Garcia
Tresorer: Lluís Núñez
Vocals: Jordi Alay, Joana Díez, Albert Roig, Gladys Yemail i Lluís
Pujolar
Durant el 2007 s’han realitzat dues assemblees generals de socis: l’ordinària
el 12 de març, i l’extraordinària el 26 de juny. I s’han realitzat 11 reunions de
junta (els últim dilluns de cada mes)
5. El treball en xarxa
Representació en plataformes, xarxes, etc.
La Lliga participa activament en diverses plataformes, federacions i entitats i
associacions, defensant el treball en xarxa com a mitjà per aconseguir
transformar la societat:
Fundació Sabadell Solidari

Coordinadora un Altre Món és
Possible de Sabadell

SCAI (Servei Ciutadà
d’Acolliment a l’Immigrant)

Federació Catalana d’ONG pel
Desenvolupament

Federació Catalana d’ONG pels
Drets Humans

Oficina de Dinamització del
Centre de Sabadell

Taula Catalana per la Pau i els
Drets Humans a Colòmbia

SENDERI (Butlletí d’Educació en
Valors

FETS (Finançament Ètic i
Solidari)

A Castellar del Vallès, a través del grup local de la Lliga, també hem
participat en el Consell de Cooperació Municipal i en la Taula d’Immigració.

Consorcis de treball
La Lliga està realitzant campanyes de sensibilització, projectes de cooperació
internacional, recerca i publicacions, amb d’altres entitats, afins
ideològicament:
Farmacèutics Mundi + Fundació Akwaba + Lliga = Campanya Ble be oumien. La força de les dones
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Cooperacció + Fundació Akwaba + Lliga= Butlletí 4 idees
Fòrum IDEA + Lliga = Observatori per la Immigració de Sabadell
Àfrica Viva + Associacions africanes de Sabadell + Lliga = Maleta pedagògica sobre l’Àfrica

Col·laboració amb altres entitats
A part del treball en xarxes i dels consorcis, la Lliga ha col·laborat organitzant
activitats amb les següents entitats:
Edpac (Educació per l’Acció
Crítica)

Obrim els Ulls – Ripollès Solidari

PEN Català

Federació Catalana d’ONG pels
Drets Humans

Poble Viu.cat

Sant Quirze Solidari

Centre per la Pau del Garraf

Xarxa Solidària de Sant Cugat
del Vallès

Casal Flors Sirera de Manresa

Coordinadora d’ONG de Lleida

Banyoles Solidària

Casa de la Solidaritat de Santa
Coloma de Gramenet

IES Ferran Casablancas de
Sabadell

IES Escola Industrial

SCAI

Fundació Jaume Bofill

Ajuntament de Sabadell

Contes Solidaris

Càtar Films

Coordinadora Un Altre Món és
Possible

Ordint la Trama

Plataforma per l'Alliberament i
la Sobirania de l'Iraq

Kevlar Fotoperiodistes

Aliança Francesa de Sabadell

Institut de Drets Humans de
Catalunya

Organisation Mondiale pour la
Torture

Human Rights First

CIEMEN

Federació Catalana d’ONG pels
Drets Humans

Ruta Pacífica de Mujeres
Colombianas

Amnistia Internacional

També cal destacar que aquest any s’ha renovat el conveni signat amb
l’Ajuntament de Sabadell per col·laborar amb el Fons de Cultura de Pau de la
Biblioteca Vapor Badia. Els eixos d’aquest són la recomanació en la compra de
llibres, i l’organització conjunta d’actes relacionats amb aquesta temàtica.
6. Campanyes de sensibilització i recerca
Campanya Txetxènia, trenquem el silenci
La campanya, iniciada l’any 2006, ha seguit visitant
diversos municipis catalans, a través d’una exposició
fotogràfica, acompanyada de conferències, projeccions
de documentals i actes reivindicatius amb la finalitat de
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sensibilitzar la població catalana sobre la situació dels drets humans a
Txetxènia i al Caucas. Les conferències les ha realitzat en Francesc Serra,
professor de Relacions Internacionals i Política Internacional de la UAB. La
campanya s’ha pogut realitzar gràcies al suport de Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.
Campanya Bla be oumien, la força de les dones
Seguint la tasca del consorci format per la Fundació Akwaba,
Farmacèutics Mundi i la Lliga dels Drets dels Pobles, el 2007 s’ha
impulsat una campanya per exposar la situació de les dones
infectades per la sida a Costa d’Ivori. La campanya s’estructura
en una exposició informativa amb batiks (tècnica africana de
pintar sobre tela), i s’acompanya amb xerrades a càrrec de Marie
François Affoua, periodista de Costa d’Ivori, i de Montserrat Artés, membre de
la Lliga. Després d’un any i mig de treball, s’ha presentat el documental
Mimi, la joie, coproduït pel consorci i Càtar Films. La campanya ha rebut el
suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, el Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament, l’Institut Català de les Dones i la
Diputació de Barcelona.
Campanya Congo: perill de riqueses
El novembre de 2007 es va inaugurar la campanya Congo:
perill de riqueses. Un conflicte per l’alta tecnologia, que té
per finalitat donar a conèixer la situació dels drets humans
al país. Els eixos temàtics són el control dels recursos
naturals del país, la situació de les dones i de la població
indígena, concretament, l’ètnia pigmea. La campanya es basa en una
exposició de fotografies, i en xerrades informatives a diferents municipis
catalans. La campanya ha rebut el suport de l’Oficina de Promoció de la Pau i
els Drets Humans de la Generalitat de Catalunya.
Observatori de la Immigració de Sabadell (OIS)
Durant el 2007, el grup de treball de l’Observatori de la
Immigració de Sabadell (OIS), format per membres del
Fòrum IDEA i per membres de la Lliga, ha treballat en
l’elaboració d’un Catàleg de Bones Pràctiques relacionades
amb la gestió de la immigració a nivell local. S’han recollit
diverses propostes i iniciatives que pretenen treballar tant amb la població
estrangera, per tal de facilitar el seu procés d’acollida i assentament a les
societats de destí, com també a d’altres pràctiques destinades a la població
autòctona o el conjunt de població, tant autòctona com d’origen estranger,
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amb la finalitat d’afavorir relacions interculturals contribuint a la cohesió
social i a l’equiparació de drets entre les diverses comunitats. Amb la
recollida de propostes s’han ofert diversos indicadors que volen servir per
orientar la realització de pràctiques efectives i eficaces. El projecte ha rebut
el suport de la Fundació Jaume Bofill i de l’Obra Social de Caixa Sabadell.
7. Projectes de cooperació al desenvolupament
PERÚ. Desenvolupament de les capacitats de lideratge, gestió i
governabilitat de les comunitats indígenes de l’amazonia peruana
El juliol del 2007 la contrapart local, l’Associación Seglar
Misioneros de Jesús, va iniciar un nou projecte de tres
anys de durada amb l’objectiu d’enfortir els líders
comunals de 59 pobles amazònics, per tal que
adquireixin les capacitats suficients per participar en els
espais socials i polítics en els que tenen dret com a
ciutadans, aprofitant els plans participatius que està promovent el govern
peruà en les anomenades polítiques de descentralització.
Es pretén que les comunitats puguin identificar les seves oportunitats i les
seves potencialitats, per tal d’impulsar plans i projectes de desenvolupament
comunal, i també enfortir les seves organitzacions (a través de les juntes
comunals), amb la finalitat de poder resoldre problemes de salut, d’educació i
de producció, de manera concertada. També es pretén consolidar els espais
de concertació distrital, i es crearan els mecanismes per tal que els diferents
sectors puguin respondre a les necessitats detectades per les comunitats. Es
cercarà l’empoderament de les comunitats i alhora es buscaran els
mecanismes per poder accedir al desenvolupament. El projecte ha comptat
amb el finançament de la Fundació Sabadell Solidari i del Fons Català de
Cooperació (a través de l’Ajuntament de Castellar del Vallès i de la Diputació
de Barcelona).
KOSOVA. My green country. Educació en valors a Kosova
L’any 2007 ha estat l’últim any de l’actual projecte de
cooperació amb Kosova, coincidint amb la fi del protectorat
de la UNMIK i la definició final de l’estatus polític de la
província sèrbia. Durant aquest any, s’han seguit les tasques
de suport als centres educatius per treballar l’educació en
valors en l’àmbit medi ambiental, mentre es treballa per al
foment de la convivència entre ètnies i cultures. Durant una
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setmana del mes de setembre va realitzar-se la última edició del seminari de
formació per al professorat implicat en el projecte que enguany va tenir lloc a
la ciutat de. Dues membres de la Lliga dels Drets dels Pobles van assistir-hi i
van començar les tasques per dissenyar conjuntament amb la contrapart local
una nova etapa del projecte de cara l’any 2008, basat en la formació de nou
professorat a partir de les persones ja formades al llarg dels set anys que s’ha
desenvolupat el projecte My Green Country. El projecte ha comptat comptat
amb el suport de la Fundació Sabadell Solidari.
8. La projecció exterior
Les pàgines web
L’any 2007 la Lliga ha renovat la seva pàgina web, adaptant-la al programa
lliure joomla, que permet agilitzar molt les actualitzacions. S’ha seguit
actualitzant la pàgina de la campanya de Txetxènia, i s’han obert les pàgines
de la campanya del Congo, de la campanya Bla be oumien i de l’Observatori
de la Immigració de Sabadell

www.dretsdelspobles.org
Pàgina corporativa de l’entitat
Mitjana de 150 entrades al dia

www.txetxenia.org
Pàgina de la campanya de Txetxènia
Mitjana de 250 entrades al dia

http://obimmigraciosbd.wordpress.com
Pàgina de l’Observatori d’Immigració de Sabadell
Mitjana de 25 entrades al dia

www.perillderiqueses.org
Pàgina de la campanya del Congo
Mitjana de 20 entrades al dia

www.blabeoumien.org
Pàgina de la campanya Bla be oumien
Mitjana de 30 entrades al dia
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Els mitjans de comunicació
Com és habitual en les activitats que realitza la Lliga, l’impacte en els mitjans
de comunicació local és força important, destacant el Diari de Sabadell i
Ràdio Sabadell. Aquest any 2007 han aparegut nous mitjans gratuïts (diaris),
que també han fet difusió del treball. També a Castellar del Vallès, a través
del grup de treball de la Lliga, es publiquen articles a la revista Forja.
Cal dir, que a partir de les campanyes hem pogut aparèixer a d’altres mitjans
d’àmbit nacional i estatal. Per exemple: El País, El Mundo, La Vanguardia,
Avui, Catalunya Ràdio, Cadena Ser, Televisió de Catalunya, 3/24, etc.
La participació en seminaris i xarxes internacionals
FÒRUM SOCIAL MUNDIAL, NAIROBI, KÈNIA
Durant la setmana del 20 al 25 de gener va celebrar-se a Nairobi
(Kenia) el VII Fòrum Social Mundial. Tres membres de la Lliga hi van
assistir i van participar en les diferents activitats que es varen
organitzar per tal de debatre i analitzar diversos eixos temàtics com
ara les migracions, la situació de les dones, sobirania alimentària,
deute extern, efectes de les polítiques neoliberals, economies
alternatives, entre moltes altres qüestions.
2A CONFERÈNCIA INTERNACIONAL DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA,
BRUSEL·LES, BÈLGICA
El 17 i el 18 d’abril es va celebrar al Parlament Europeu la 2a
conferència internacional sobre els drets humans a Colòmbia. La
convocatòria la feia la coordinadora europea per Colòmbia OIDH-ACO i
l’objectiu era sensibilitzar als europarlamentaris sobre la situació que
viu la població colombiana. Hi va assistir un membre de la Lliga.
FÒRUM INTERNACIONAL SOBRE DRETS HUMANS I DEMOCRÀCIA, NIZNI
NOVGOROD, RÚSSIA
El 5 i el 6 d’octubre dos membres de la Lliga van viatjar fins a les ciutats russes de
Moscou i Nizni Novgorod per assistir als actes d’homenatge a la periodista Anna
Politkovskaia, assassinada l’octubre de 2006. També es tenia previst assistir al fòrum
Future of democracy and human rights in Russia XXI century. Malauradament,
l’organització va haver de suspendre el fòrum per falta d’autorització del govern rus.
Els dos membres de la Lliga van ser retinguts durant unes hores a la comissaria pel fet
de reunir-se amb d’altres organitzacions, sense que en el visat hi hagués
l’autorització expressa.

VII ASSEMBLEA GENERAL DE LA CONFERÈNCIA DE NACIONS SENSE ESTAT
D’EUROPA (CONSEU), Sent-Vincent, Vall d'Aosta, Itàlia
Del 12 al 14 d’octubre un membre de la Lliga va participar en l’assemblea del
CONSEU, en la que es va plantejar la refundació de la xarxa.

REUNIÓ AMB LA LLIGA INTERNACIONAL DELS DRETS DELS POBLES, GINEBRA,
SUÏSSA
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Dos membres de la Lliga van reunir-se el dijous 29 de novembre amb
l’equip de la Lliga Internacional per estudiar les possibilitats de portar
els temes que treballa la Lliga catalana al Consell de Drets Humans de
l’ONU.
9. Activitats realitzades durant el 2007

9.1. ACTIVITATS ADREÇADES A LES ESCOLES I ALS INSTITUTS DE
SECUNDÀRIA
> CONTES DE LA MEDITERRÀNIA EMMARCATS EN EL CATÀLEG CIUTAT I ESCOLA 2006/2007 DE
L’AJUNTAMENT DE SABADELL
Amb Carme Serra, rondallaire. Narracions a les escoles de primària Font Rosella, Joan
Montllor, La Immaculada, Nostra Llar i Col·legi La Serra.
> CONTES AFRICANS EMMARCATS EN EL CATÀLEG CIUTAT I ESCOLA 2007/2008 DE L’AJUNTAMENT DE
SABADELL
Amb Carme Serra, rondallaire. Narracions a les escoles de primària La Floresta, La
Romànica, Miquel Martí i Pol, Can Deu de Sabadell, CEIP Creu Alta i Col·legi Mare del
Diví Pastor.
> MALETA PEDAGÒGICA L’ÀFRICA A L’ESCOLA. TALLERS PER CONÈIXER L’ÀFRICA OCCIDENTAL,
EMMARCADA EN EL CATÀLEG CIUTAT I ESCOLA 2007/2008 DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL.
Activitat realitzada conjuntament amb Àfrica Viva i les associacions africanes de Sabadell.
Recursos pedagògics sobre l’Àfrica Occidental pel professorat i tallers diversos: Conèixer
un país africà, a càrrec de l’Associació APROMAB; Contes africans, a càrrec Carme
Serra; i taller d’elaboració de batiks, a càrrec de Yamba Bissyende, il·lustrador i
artista. Activitats realitzades al Centre d’Estudis Serra, CEIP Creu Alta, CEIP Joan
Maragall, CEIP Can Deu, Escola Taller Xalest.
> TALLERS TXETXÈNIA: TRENQUEM EL SILENCI EMMARCATS EN EL CATÀLEG CIUTAT I ESCOLA
2007/2008 DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL I A ALTRES MUNICIPIS CATALANS
Tallers inclosos en la campanya de sensibilització Txetxènia: Trenquem el silenci, als
centres educatius de secundària Jaume Viladoms de Sabadell, IES Manuel Carrasco i
Formiguera i els Maristes Sants - Les Corts de Barcelona, Escola Pia d’Igualada i Escola
Mestral de Sant Feliu de Llobregat.
> CONCURS DE CONTRAPORTADES PER A LA REVISTA PAPERS
Celebració del primer concurs per dissenyar les contraportades de la revista Papers,
dirigit a estudiants de secundària del IES Ferran Casablancas de Sabadell.
> ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ APROPEM-NOS ALS POBLES DEL MAGRIB. SOCIETATS, CULTURES I
MIGRACIONS A INSTITUTS DE SECUNDÀRIA
Tallers de percussió a càrrec Jaume Màrquez. 14 de juny al IES Arraona de Sabadell.
> ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE COLÒMBIA A L’IES FERRAN CASABLANCAS DE SABADELL
Des del grup Colòmbia es pretén donar a conèixer les dures condicions de vida de la
població civil colombiana degut al conflicte que es pateix a la zona. Es treballa,
fonamentalment, en tasques de sensibilització adreçades als centres educatius de
secundària, i s’ha engegat una prova pilot al IES Escola Industrial, amb activitats com
ara xerrades o tallers lúdics. Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell i l’Escola
de Cultura de Pau de la UAB.
> COORDINACIÓ DE LA XARXA EDUCATIVA SOLIDÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL
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Des de novembre de 2007 una tallerista ha participat en l’organització d’activitats per
explicar als joves què és la solidaritat. L’objectiu és crear una xarxa permanent amb
joves de tres instituts de secundària de Sabadell, per tal que coneguin el món de la
cooperació i la solidaritat d’aprop. S’han realitzat tallers a l’IES Arrahona, IES del Vallès
i IES Miquel Crusafont.

9.2. ACTIVITATS SOBRE IMMIGRACIÓ I INTERCULTURALITAT
> TAULA RODONA SOBRE IMMIGRACIÓ I TREBALL
Amb les intervencions de Miguel Pajares, investigador del Centre d'Estudis i Recerca
Sindicals, Babakar M’baye, assessor legal i laboral de l’SCAI i Hamanou Guermas,
llicenciat en Ciències polítiques i afiliat al moviment de lluita berber. 6 de juny al Casal
Pere Quart de Sabadell. Coorganitzat amb l’SCAI, i amb el suport de la Fundació Jaume
Bofill.
> TAULA RODONA SOBRE IMMIGRACIÓ I EDUCACIÓ
Amb Miquel Àngel Essomba, professor de Pedagogia de la UAB, Manolo Carrasco,
director del CEIP Agnès Armengol de Sabadell i Ramon Beringues, director dels
Escolapis de Sant Antoni de Barcelona. 23 d’octubre al Casal Pere Quart de Sabadell.
Coorganitzat amb l’SCAI, i amb el suport de la Fundació Jaume Bofill.
> CICLE DE CONFERÈNCIES “APROPEM-NOS A LA MEDITERRÀNIA: DONA, CULTURA I ISLAM AL
MAGRIB”.
Amb Jordi Moreras, antropòleg i director de la Consultoria Trànsits, Josep Lluís Mateo
Dieste, antropòleg de la UAB, i Salwa El Gharbi, presidenta de l’associació de Dones
Amazigues Tamettut. Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, Ajuntament de
Montcada i Reixac, Ajuntament de Manresa i Ajuntament de Polinyà. El cicle s’ha
realitzat a: Montcada i Reixac. 2, 4 i 6 de juliol al Centre Cívic de la Ribera. Manresa.
21 de juny, 13 i 18 de desembre al Centre Flors Sirera. Polinyà. 22 de març al Centre
Cívic de Polinyà
> CICLE DE CONFERÈNCIES “INTERCULTURALITAT I IMMIGRACIÓ: REPTES DEL SEGLE XXI”
Amb Alain Touraine, director d’estudis de l’École des Hautes études en Sciences
Sociales de París, Josep Ramoneda, filòsof, periodista i director del CCCB, Joan
Subirats, catedràtic de Ciència Política de la UAB i Carlota Solé, catedràtica de
Sociologia de la UAB. 16, 23 i 30 de gener i 8 de febrer al Casal Pere Quart de Sabadell.
Coorganitzat amb l’Ajuntament de Sabadell.
> EXPOSICIÓ ÀFRICA: MIRADA BLANCA, MIRADA NEGRA
Durant l’any 2007, s’ha seguit portant a diferents municipis l’exposició que vàrem
dissenyar el 2005 el consorci Farmacèutics Mundi, Fundació Akwaba i Lliga dels Drets
dels Pobles. L’objectiu d’aquesta és visualitzar el projecte de cooperació internacional
de construcció d’un hospital materno infantil a Bouaké (Costa d’Ivori) i sensibilitzar
sobre la problemàtica sanitària que es viu en aquesta zona. Amb la col·laboració de
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Calendari d’exhibició de l’exposició durant l’any 2007:
- Sant Quirze del Vallès: Centre d’Atenció Primària de Sant Quirze. Del 19 febrer al 9
de març.
- Barcelona: Seu de la Federació Catalana de ONG pel Desenvolupament i de Drets
Humans. Del 28 de març al 30 d’abril.
- Mollet del Vallès: Masia de Can Borrell. Del 6 al 29 de novembre.
- Mollet del Vallès: Espai Joana Barcala. Del 4 al 20 de desembre.
> PRESENTACIÓ DEL DOCUMENTAL “SELVA ENDINS AMB ELS CHAYAUITES, 15 ANYS”
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A càrrec d’Evelyn Garcia, de la Lliga dels Drets dels Pobles, Ester Poveda i Francesca
Salido, de Contes Solidaris. 8 de febrer a la Cafeteria Àgora de Sabadell. Coorganitzat
amb Contes Solidaris i Sant Quirze Solidari,i amb el suport de l’Ajuntament de Sabadell,
Fundació Sabadell Solidari i Diputació de Barcelona. Acte inclòs a la campanya Sabadell
amb els Objectius del Mil·lenni.
> FESTA DE LA DIVERSITAT DE CASTELLAR DEL VALLÈS
Participació en les diverses activitats organitzades per les entitats del municipi al llarg
del mes d’abril en el marc de la festa.
> 6ª FESTA DE LA DIVERSITAT A SABADELL
Diverses activitats organitzades per més d’un centenar d’entitats de Sabadell, partits
polítics, sindicats, associacions veïnals, grups de joves, grups d’esplais, ONG, centres
d’ensenyament, etc. Del 13 al 21 d’abril del 2007, amb la festa central el dia 21 d’abril
de 2007 a la Plaça Espanya.

9.3. ACTIVITATS SOBRE CONFLICTES I DRETS HUMANS
> JORNADA 4 ANYS D’OCUPACIÓ A L’IRAQ
Projecció del documental Iraq: historias de mujeres, i conferència a càrrec d’Iman
Ahmad Jamás, periodista, escriptora i militant del moviment associatiu de dones iraquí.
15 de març al Casal Pere Quart de Sabadell. Coorganitzat amb la Coordinadora Un altre
món és possible de Sabadell, Ordint la Trama, la Fundació Sabadell Solidari, i la
Plataforma per l'Alliberament i la Sobirania de l'Iraq.
> ACTES D’HOMENATGE A LA PERIODISTA ANNA POLITKOVSKAIA I A YAEL LANGELLA
Lectura mundial de textos d’Anna Politkovskaia i de poemes de Yael Langella a càrrec
d’actors i actrius de la Factoria Escènica Internacional. 20 de març a la Nau Ivanow de
Barcelona. Coorganitzat amb PEN Català, Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans,
Cafè Central, Factoria Escènica Internacional i Fundació Sagrera.
> PRESENTACIÓ DEL RECULL D’ARTICLES “ANNA POLITKÒSKAIA, LA CONSCIÈNCIA MORAL DE RÚSSIA”
Amb la presentació de Lluís Montagut, director de l’editorial Aresta, Dolor Oller,
presidenta del PEN Català, Roger Revilla, president de la FCONGDH i Rita Huybens,
presidenta de la Lliga dels Drets dels Pobles. Amb la intervenció de Llibert Ferri,
periodista i excorresponsal de TV3 a Rússia i a l’Europa de l’Est i Oleg Panfílov, director
del Centre de Periodisme en Situacions Extremes de Moscou. 1 d’octubre al Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona i 2 d’octubre al Centre Cultural la Mercè de
Girona. Coorganitzat amb l’editorial Aresta, PEN Català i FCONGDH. Amb la
col·laboració de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona i Centre Cultural la Mercè.
> CICLE KOSOVA, QUI DECIDEIX EL SEU FUTUR?
Conferència a càrrec de Raül Romeva, eurodiputat per ICV al Parlament Europeu i
doctor en Relacions Internacionals, Muhamet Hamiti, assessor polític de l’expresident
de Kosova, Fatmir Sejdiu, de la Democratic League of Kosova (LDK) (a última hora no va
poder assistir a l’acte per motius polítics). Projecció de fotografies a càrrec de Kevlar
Fotoperiodistes i concert d’Amants de Lulú, grup de música tradicional i músiques
balcàniques. 3 i 13 de desembre al Casal Pere Quart i l’Aliança Francesa de Sabadell.
Amb la col·laboració de la Fundació Sabadell Solidari, Ajuntament de Sabadell,
Diputació de Barcelona, Kevlar Fotoperiodistes i Aliança Francesa.
> COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS: BIRMÀNIA, LLIBERTAT
D’EXPRESSIÓ A LA FOSCOR
Amb la projecció del documental Birmània, el règim de la por, i les intervencions de
Jordi Urgell, investigador de l’Escola de Cultura de Pau i Ada Castells, escriptora i
membre del PEN Català. 10 de desembre al Casal Pere Quart de Sabadell. Coorganitzat
amb l’Ajuntament de Sabadell i la Fundació Sabadell Solidari. Amb el suport de PEN
Català i Diputació de Barcelona.
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9.4. ACTIVITATS SOBRE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
> DOCUMENTAL FÒRUM LA LLUITA DE LES DONES COLOMBIANES PER LA PAU
Amb Milena González, integrant de Ruta Pacífica de las Mujeres. 6 de novembre al
Centre Cívic la Fàbrica de Cabrils. Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cabrils i
Ruta Pacífica de las Mujeres.
> JORNADA DE REFLEXIÓ: LA PERSPECTIVA DE GÈNERE AL SUD I AL NORD: CAUSES COMUNES,
DESIGUALTATS COMPARTIDES
Amb la participació de Josep Escartín, síndic municipal de greuges de Sabadell, Sara
Cuentas, membre de l’associació Intered, Marta Selva, presidenta de l’Institut Català
de les Dones, i Concha Manzano, regidora de cooperació, Marta Farrés, regidora
d’Igualtat Home-Dona. Amb el suport de la Fundació Sabadell Solidari. 2 de juny al
Centre Cívic de Can Balsach de Sabadell.
> ESTRENA DEL DOCUMENTAL MIMI, LA JOIE
Presentació i estrena del documental Mimi, la joie, dins de la campanya de
sensibilització “Bla be Oumien, La força de les dones”, promoguda pel consorci
d’entitats Fundació Akwaba i Farmacèutics Mundi i Càtar Films. 15 de novembre als
Cinemes Verdi Park de Barcelona. Amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament, el Fons Català de Cooperació, l’Institut Català de les Dones i la
Diputació de Barcelona.

9.5. ACTIVITATS RELACIONADES AMB LES CAMPANYES
> CAMPANYA CONGO: PERILL DE RIQUESES. UN CONFLICTE PER L’ALTA TECNOLOGIA
Calendari de la campanya 2007:
- Barcelona: Escola Universitària d’Enginyers Tècnics. Del 22 de novembre al 14 de desembre
- Sant Quirze del Vallès: Masia de Can Feliu. Del 17 de desembre al 12 de gener de 2008.

> CAMPANYA BLA BE OUMIEN, LA FORÇA DE LES DONES
Calendari de la campanya 2007:
- Santa Coloma de Gramanet: Centre d’Art Contemporani Can Sisteré. 12 de maig (conferència)
- Granollers: Planta baixa de l’ajuntament. Del 28 de maig al 11 de juny i 26 de novembre (exposició) i
Biblioteca Roca Umbert. 4 de desembre (projecció Mimi, la joie)
- Cornellà de Llobregat: Centre d’Informació i Recursos per a les Dones. Del 15 al 30 juny i 29 de novembre
(projecció Mimi, la joie)
- Sabadell: Biblioteca Vapor Badia. Del 2 al 31 de juliol (exposició) i 30 de novembre i Teatre Municipal La
Faràndula. 2 de desembre (projeccions Mimi, la joie)
- Lliçà de Vall: Centre Cívic Associació de Voluntaris de Lliça de Vall. Del 10 al 24 de setembre (exposició)
- Igualada: Espai Cívic d’Igualada. Del 25 de setembre al 9 d’octubre (exposició)
- Castelldefels: Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Del 10 al 25 de novembre (exposició)
- Girona: Centre Cívic de Sant Narcís. Del 9 al 23 de novembre (exposició)
- Barcelona: Cinemes Verdi Park. 15 de novembre (projecció Mimi, la joie)
- Hospitalet del Llobregat: Biblioteca Josep Jané. Del 25 de novembre al 5 de desembre. (exposició)
- UAB: Sala de projeccions Plaça Cívica. 29 de novembre (projecció Mimi, la joie)
- Logroño: Cinemes Golem 1 de desembre (projecció Mimi, la joie)
- Manresa: Centre Flors Sirera. Del 8 de desembre al 7 de gener de 2008 (exposició). Fundació hospitalària
Althaia. 11 de desembre (projecció Mimi, la joie)
- Cerdanyola: Ateneu de Cerdanyola. 10 de desembre (projecció Mimi, la joie)

> CAMPANYA TXETXÈNIA: TRENQUEM EL SILENCI
Calendari de la campanya 2007:
- Sabadell: Casal Pere Quart. Del 22 de gener al 4 de febrer.
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- Reus: Palau Bafarull. Del 8 de febrer al 3 de març.
- Sant Quirze del Vallès: Masia de Can Feliu. Del 15 de març al 15 d’abril.
- Vilanova i la Geltrú: Centre Cívic de Sant Joan. Del 19 d’abril al 5 de maig.
- Ripoll i comarca: diferents espais. Del 18 de maig al 16 de juny.
- Banyoles: Sala de Plens de l’Ajuntament de Banyoles. Del 25 de juny al 26 de juliol.
- Figueres: Sala d’Exposicions del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. De l’1 al 31 d’agost.
- Amposta: Biblioteca d’Amposta. Del 5 al 30 de setembre.
- Olot: Recinte Firal (Antiga Estació). Del 8 al 22 d’octubre.
- Tarragona: Antiga Audiència. Del 2 al 30 de novembre.
- Sant Cugat: Masia de Torreblanca. Del 4 de desembre al 8 de gener de 2008.
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10. La gestió econòmica
Durant el 2007, per realitzar les activitats i les campanyes, la Lliga ha rebut
finançament dels següents organismes:

Origen dels recursos de l'any 2007
Fons privats
42.520,53
18%
Consell d'Europa
3.483,00

Administracions locals

1%

105.627,81
44%

Diputació de Barcelona
1.100,00
0%

Generalitat de
Catalunya
90.059,56
37%

Destinació dels recursos de l'any 2007
Cooperació al
desenvolupament
64.909,09
27%
Campanyes de
sensibilitz ació i recerca
119.468,36
49%

Administració
56.000,00
23%

Aportacions a altres
entitats
2.413,45
1%
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INFORME D’AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DEL 2007
Des de fa cinc anys la Lliga realitza una auditoria externa dels comptes i de la
gestió de l’entitat. Novament, aquest any 2007 el resultat de l’auditoria és
positiu pel que fa a la gestió econòmica.
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“El meu ofici és buscar i escriure la veritat. En la
Rússia d’avui has de dedicar-hi la vida o res. Si
abandono per salvar la meva pell, llavors dimiteixo
davant el poder i abandono el meu país i els meus
compatriotes. Qui prendrà el relleu?”
Anna Politkòvksaia, periodista russa assassinada l’any 2006
per les seves investigacions i denúncies sobre la violació dels
drets humans a Txetxènia i a d’altres llocs de la Federació
Russa.

Acte d’homenatge a l’Anna Politkòvskaia l’1 d’octubre de 2007 a Barcelona
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