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1. Objectius i missió 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  les àrees caracteritzades pel 
subdesenvolupament, i de la població immigrant procedent 

d’aquestes; 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 basat 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 2009 ha prioritzat la renovació i creixement de la base social de la 
Lliga, una major implicació i participació dels seus socis i la cerca d’aliances amb altres 
entitats afins.  
 
 

 

 

 

Biblioteca sobre la cultura de la pau 

La biblioteca ha estat durant molts anys un dels espais més importants de l’entitat, però 
aquest any s’ha hagut de prendre una decisió important sobre el seu futur. El fons per la 
biblioteca és de 6356 llibres i l’estructura on està ubicada la Lliga, a Ca’ l’Estruch, cedida per 
l’Ajuntament de Sabadell, és inadequada per a contenir un nombre tan gran de llibres. Per 
aquesta raó se li està buscant una nova ubicació.  Al 2010 per tant, a la biblioteca quedarà 
només una petita part de tot el fons, juntament amb les 47 revistes i butlletins de diverses 
temàtiques que es reben periòdicament. 

 

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. Es fa servir per consulta, préstec 
o distribució de materials didàctics relacionats amb la cultura de la pau.  

 

 

 

2. Biblioteca i servei de recursos didàctics  
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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 2009 s’han publicat els números 43, 44 (monogràfic sobre 
la petjada ecològica) i el 45. Pel tercer any seguit, s’ha realitzat el 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. Els temes tractats enguany han estat: drets dels infants, 
democràcia i participació, veu de les dones,  immigració. 
 

 

 

Altres publicacions  

 

A partir de les campanyes i de les activitats de sensibilització hem editat diverses 
publicacions i dos documentals. 

 

Documentals realitzats des de la Campanya de Pobles Indígenes 
 

  
 

“Amazònia, Masato o petroli” 

 

“El món de Darma” 

 

 

 

 

 

 

3. Publicacions i documentals 
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Publicacions vigents 

 

   
 

Congo. Perill de riqueses (2a 
edició). Lliga dels Drets dels Pobles 

 
Txetxènia, trenquem el silenci i 
parlem dels conflictes al Caucas. 

Lliga dels Drets dels Pobles 

 

Chechenia, rompamos el silencio, 
Editorial Icària 

 

Noves publicacions 

 
 

 
 

Dones al Caucas. Supervivents i 
constructores de pau a Txetxènia i 

Ingúixia 

Lliga dels Drets dels Pobles 

 
Colòmbia. Pau en moviment. 
Lliga dels Drets dels Pobles 

 

Politeia: formació política  a 
Sabadell. 

Ajuntament de Sabadell i Lliga dels 
Drets dels Pobles 

 

  

 
Indígenes. Quan la terra camina. 
Articles sobre pobles indígenes del 
Perú  

Lliga dels Drets dels Pobles 

 
Indígenes. Quan la terra camina. 

Lliga dels Drets dels Pobles 
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La Lliga és possible gràcies al treball de 25 voluntaris i voluntàries, 
282 socis i sòcies, 288 simpatitzants, 1 treballador  a jornada 
completa i 6 a jornada parcial.  

A Sabadell i a comarques reben la nostra informació 590 entitats, 
centres d’ensenyament, administracions i mitjans de comunicació. 

 

La junta directiva 

Durant el 2009 la junta directiva ha estat formada per: 

Presidenta: Rita Huybens 
Vicepresident: Carmel Montllor 
Secretària: Ester Garcia 
Tresorer: Josep Lluís Núñez 
Vocals: Lluís Pujolar, Fermí Vallbé, Ester Pobeda i Begoña Basterretxea 

 
Durant el 2009 s’ha realitzat una assemblea general de socis, l’assemblea ordinària que va 
tenir lloc 1 de juny. S’han realitzat 10 reunions de junta (els últim dilluns de cada mes).  
 
Voluntaris i voluntàries 
 
Les activitats de la Lliga no serien possibles sense la gran aportació feta pels voluntaris i les 
voluntàries, que ajuden en diferents tasques, siguin administratives, com d’organització 
d’activitats o de suport a les campanyes. Especialment, cal remarcar que, gràcies a la seva 
ajuda, s’han pogut crear un grup de treball sobre la Campanya de Txetxènia, i un altre sobre 
la Campanya de Pobles Indígenes. 
De totes formes, no tots els voluntaris i voluntàries són socis i, gràcies a la col·laboració del 
Punt del Voluntariat de Sabadell, diferents persones que volien fer voluntariat en alguna 
entitat de la ciutat i no coneixien la Lliga, ens han estat enviat i  han pogut començar a 
col·laborar amb nosaltres. 
 

 
 

4. Les persones que fan possible la Lliga 
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Representació en plataformes, xarxes, etc. 

La Lliga participa activament en diverses plataformes, federacions, entitats i associacions, 
defensant el treball en xarxa com a mitjà per aconseguir i transformar la societat: 

Consell de Solidaritat de 
l’Ajuntament de Sabadell 

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) 

Fiare, banca ètica Red Solidaria Itaca, amb 
Mundubat, Cooperacció i OSPAAL Taula del Tercer Sector 

Consell de Solidaritat de 
l’Ajuntament de Castellar del 

Vallès 

Taula d’Immigració de 
l’Ajuntament de Castellar del 

Vallès 
Fòrum Idea de la UAB 

Plataforma de Seguiment de 
les Indústries Extractives (PSIE)   

 
 

Consorcis de treball 

La Lliga està realitzant campanyes de sensibilització, projectes de cooperació internacional, 
recerca i publicacions, amb d’altres entitats, afins ideològicament: 
 
Àfrica Viva + Associacions africanes de Sabadell + Lliga = Maleta pedagògica sobre l’Àfrica 

COLCPIS (Col·legi Oficial de Llicenciats/des en Ciències Polítiques i Sociologia) + Lliga = Politeia 

Cooperacció + Entrepobles + Lliga = Campanya Colòmbia. Pau en moviment. 

Cooperacció + Fundació Akwaba + Lliga = Butlletí 4 idees 

EDPAC (Educació per l’Acció Crítica) + Biblioteca Vapor Badia + Lliga = Dinamització Centre de 
Documentació 

Farmacèutics Mundi + Fundació Akwaba + Lliga = Campanya Ble be oumien. La força de les dones 

Fòrum IDEA + Lliga = Observatori per la Immigració de Sabadell 

 

5. El treball en xarxa 
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Col·laboració amb altres entitats 

A part del treball en xarxes i dels consorcis, la Lliga ha col·laborat organitzant activitats 
conjuntes amb les següents entitats: 
 

Ajuntament de Sabadell Associació d’Enginyers sense 
Fronteres (ESF) Amnistia Internacional 

Campanya Qui deu a qui? Càtar Films CEAR 

Col·lectiu d’associacions de 
persones immigrades de 

Sabadell 
Contes Solidaris Coordinadora Un Altre Món és 

Possible 

Entrepobles Federació Catalana d’ONG pels 
Drets Humans 

Fòrum Internacional per la 
Veritat i la Justícia a l’Àfrica i 

als Grans Llacs 

Fundació Jaume Bofill Escola de Cultura de Pau Càtedra Unesco d’Estudis 
Interculturals de la UPF 

IES Pau Casals IES Ferran Casablancas de 
Sabadell 

Institut de Drets Humans de 
Catalunya 

Justícia i Pau Centre d’Educació d’Adults 
de la Concòrdia de Sabadell 

Centre d’Estudis Sobre 
Moviments Socials de la UPF 

Sant Quirze Solidari SCAI Cooperacció 

Veterinaris sense fronteres OVNI Alternativa Intercanvi amb els 
pobles Indígenes 

Observatori del Deute en la 
Globalització Setem Catalunya Xarxa d’Escoles Solidàries de 

Sabadell 

Forum EURASIA La Bretxa 
Campanya d’Afectats per 

REPSOL-YPF 

Institut de Ciència i Tecnologia 
de la UAB (ICTA) 

Federació d’Entitats Peruanes 
de Catalunya (FEPERCAT)  

 
 
Destaquem la renovació del 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 i materials relacionats amb aquesta 
temàtica, com els plafons de sensibilització.  
Aquest 2009 es van realitzar dos plafons, sobre Congo i immigració.  
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Politeia 

 
Politeia és un programa permanent de formació política, adreçat a la 
ciutadania en general, però també a col·lectius específics (joves, gent 
gran, immigrants) i altres membres i/o simpatitzants de la Lliga i altres 
entitats afins. El programa, començat a l’any 1997, ha entrat en una 
nova etapa amb el Pla d’Acció de Politeia del període 2009-2011, 

estructurant-se en tres línies estratègiques que són: 
 

1. Fomentar l’interès de la ciutadania per la política i pel seu exercici des d’una 
òptica crítica i plural. 

 
2. Aproximar la cultura i la participació política a col·lectius específics: joves, gent 

gran, immigrants, usuaris d’escoles d’adults, etc.   
 

3. Establir diferents espais de trobada i intercanvi pels membres de la Lliga i altres 
organitzacions afins en què es pugui debatre diferents tipus de qüestions, 
conjuntament amb experts reconeguts en la matèria objecte de reflexió.   

 
Els eixos temàtics sobre els quals es treballa són: 
 

1. Aproximació a la política. 
2. Desigualtats i polítiques públiques. 
3. Conflictes, processos de pau i drets dels pobles. 
4. Participació política i governança. 
5. Mitjans de comunicació i política. 
6. Món empresarial i política. 
7. Educació. 

 
El programa rep el suport del Fòrum IDEA de la UAB, de la Fundació Jaume Bofill i de 
la Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual s’ha pogut contractar una persona a 
través de la subvenció d’un pla d’ocupació, i a través de la Secretaria d’Acció 
Ciutadana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Campanyes de sensibilització i recerca 
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Campanya Colòmbia, pau en moviment 
 
 

La campanya, que s’està realitzant en consorci amb Entrepobles i 
Cooperacció, és de durada triennal i ha començat el 2009. Consta d’una 
exposició fotogràfica de denúncia de la situació a Colòmbia, on 
l’enfrontament entre les diferents parts del conflicte segueix fent 
víctimes, principalment entre la població civil. L’exposició també ensenya 
els esforços de la societat civil per reclamar justícia i buscar camins de 

pau.  La campanya s’està realitzant gràcies al suport de la Diputació de Barcelona, de 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i de l’Oficina de Promoció de 
la Pau i dels Drets Humans. 
 
 
Campanya Txetxènia, trenquem el silenci 

 
La campanya, iniciada l’any 2005, 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 sensibilitzar la població catalana sobre la situació dels 
drets humans a Txetxènia i al Caucas nord. Tanmateix, s’ha creat una 
xarxa estatal i internacional amb diverses ONGs de drets humans 

sensibles al tema txetxè amb les quals s’està treballant en diversos projectes. La campanya 
s’està realitzant gràcies al suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
de la Generalitat de Catalunya i de l’Oficina per a la Promoció de la Pau i dels DDHH. 
 
 
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 es va 
impulsar una campanya per mostrar i denunciar les desigualtats en 
salut en relació al gènere i la pobresa, concretament la situació de les 
dones infectades amb el virus de la sida.  
Després d’un any i mig de treball, es va presentar el documental 

Mimi, la joie, coproduït pel consorci i Càtar Films. La campanya s’estructura en una exposició 
amb batiks (tècnica africana de pintar sobre tela) i s’acompanya del Cinefòrum del 
documental. 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. Al 2009 ha rebut el suport de la Diputació de Barcelona per 
tal de dur a terme les activitats de la campanya en diversos municipis.  
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Campanya Congo, perill de riqueses 

La campanya “Congo, perill de riqueses. Un conflicte per l’alta 
tecnologia" es va inaugurar el novembre del 2007 amb l’objectiu 
principal de donar a conèixer la situació actual de la RDC. Un element 
a destacar d’aquest conflicte és la seva presència fluctuant als mitjans 
de comunicació, que tendeix a perdre’s en l’oblit. Aquesta campanya 
neix davant la necessitat d’una informació rigorosa, contrastada i 
actualitzada del conflicte, posant èmfasis en la història del país, les 
causes del conflicte, el delicat procés de pau, i denunciant les 

continues violacions dels drets humans al conjunt de la població congolesa. Els seus 
eixos temàtics són: el control dels recursos naturals, la situació de la dona i de l’ètnia 
pigmea. La campanya es basa en la recerca continuada a través de la pàgina web, una 
exposició itinerant, conferències a diferents municipis catalans i el treball en xarxa 
amb altres entitats. Durant el 2009- 2010 la campanya ha fet front a nous reptes i 
iniciatives:  aprofundir en les estratègies de participació i col·laboració entre 
entitats, visualitzar el treball de la societat civil congolesa i enfortir contactes, crear 
una nova pagina web i ampliar la recerca. La campanya ha rebut el suport de l’Oficina de 
Promoció de la Pau i els Drets humans de la Generalitat de Catalunya i l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament. 

 

Campanya Indígenes, quan la terra camina 

 
El mes de novembre del 2008 la Lliga va iniciar la campanya de sensibilització i 
educació pel desenvolupament sobre els pobles indígenes davant del repte de la 
globalització, anomenada Indígenes, quan la terra camina. El 2009 la campanya 
s’ha posat en marxa de manera completa, amb el ple funcionament de l’oficina 
tècnica i de la pàgina web, que rep visites diàries, l’enviament d’un butlletí 
informatiu quinzenal, la visita de l’exposició de la campanya a tres municipis i la 
realització d’un documental-denúncia i d’un documental per a públic infantil. 
S’ha implementat una metodologia de treball en xarxa amb altres entitats afins 

com Alternativa Intercanvi amb les Pobles Indígenes, per tal d’assolir els objectius previstos. 
La campanya ha iniciat també una línia de treball en incidència política, fent arribar al 
Parlament de Catalunya (Comissió de cooperació i solidaritat) demandes de la Plataforma de 
Seguiment de les Indústries Extractives, de la qual formem part, perquè l’Administració 
Catalana no subvencioni a empreses catalanes extractives de recursos en zones vulnerables 
com per exemple la selva amazònica. 
La campanya de sensibilització rep el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. 

 
Observatori de la Immigració de Sabadell (OIS) 

 
Durant el 2009, 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 dividit les seves tasques. Per una banda ha iniciat la fase de 
recollida d’informació i preparació per una nova edició del diagnòstic 
sobre la població immigrada a la ciutat. I paral·lelament, i en 
col·laboració amb altres entitats, ha aprofundit en el treball de 

sensibilització, desenvolupant un projecte pilot de tallers educatius per a alumnat de 
secundària, adaptant i recollint la tasca ja feta en anys anteriors. La tasca de l’OIS ha rebut 
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PERÚ.  Desenvolupament de les capacitats de lideratge, gestió i governabilitat 
de les comunitats indígenes de l’Amazònia peruana 
PERÚ.  Desenvolupament de les capacitats de lideratge, gestió i governabilitat 
de les comunitats indígenes de l’Amazònia peruana 

 
El juliol del 2007 la contrapart local, l’Associación Seglar 
Misioneros de Jesús, va iniciar un nou programa 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 
quals tenen dret com a ciutadans, aprofitant els plans 
participatius que està promovent el govern peruà en les 
anomenades polítiques de descentralització.  
 

S’està treballant per tal que les comunitats puguin identificar les seves oportunitats i les 
seves potencialitats. Les comunitats han començat a formular els plans i projectes de 
desenvolupament comunal, i també a 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 s’estan consolidant 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. Així doncs, es cerca l’empoderament de les comunitats i 
alhora es busquen els mecanismes per poder accedir al desenvolupament. 
 
L’any 2009 el projecte ha comptat amb el finançament de l’Ajuntament de Sabadell 
(Regidoria Cooperació), el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (a través de 
l’Ajuntament de Castellar del Vallès), treballadors de l’Ajuntament de Sabadell i Xarxa 
Educativa Solidària de Sabadell. 
 

 
 
 

Espectacle Notes en l’Oblit 
 

L’any 2009 s’ha començat també una col·laboració amb el grup 
teatral CIA La Máscara amb el qual s’ha produït l’espectacle Notes
en l’Oblit,.En aquest espectacle es dona ànima a una dotzena de 
textos d’escriptors catalans i estrangers que apropen realitats co
l’emigració, el genocidi, l’explotació i els conflictes oblidats amb 
una mirada crítica i un missatge final d’esperança. L’espectacle té 

com objectiu apropar d’una manera poètica tots els públics, mostrant la importància del 
respecte dels drets humans, la dignitat de les persones i la lluita contra la impunitat i 
injustícia, destacant la vigència de

 

m 

la 
 textos com la Declaració Universal dels Drets Humans i la 

ecessitat de la nostra participació social i compromesa per la construcció de la cultura de 
au. 

 
 

n
p
 

7. Projectes de cooperació al desenvolupament 

8. Col·laboracions culturals 



     

  13

MEMÒRIA 2009  Lliga dels Drets dels Pobles 

 
 
 
 

El setembre del 2009 s’ha començat la tasca d’elaboració del Pla de Participació de l’entitat, 
el qual es desenvoluparà amb plenitud al llarg de tot l’any 2010. 
L’elaboració del Pla de Participació és un pas més en l’actuació del Pla Estratègic 2007-2011 
de la Lliga. Servirà per millorar la relació entre els treballadors de l’entitat i els voluntaris 
que hi presten activitat, els vincles entre els socis de l’entitat, els vincles amb els seus 
simpatitzants, les relacions amb les entitats més pròximes, i per incrementar la qualitat de 
les accions que es portaran a terme. 
En concret, haurà de ser un instrument amb el qual la Lliga pugui: 
 

1. Crear un programa de voluntariat, que potenciï el compromís i la participació. 
2. Identificar col·lectius amb potencial de ser voluntariat i socis. 
3. Elaborar accions de difusió i activitats específiques per l’ampliació i el foment de la 

participació de la base social. 
4. Actuar en el món local amb aliances i accions socials. 

 
Per la realització del Pla de Participació es conta amb la incorporació d’un expert extern a 
l’entitat, que està realitzant el diagnòstic del Pla de Participació, un instrument d’estudi que 
haurà de ser previ a la tasca final d’elaboració del pla mateix. 
El Pla de Participació s’elaborarà amb el finançament de la Direcció General de Participació 
Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.  

 
 

9. Elaboració del Pla de Participació 
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10.1 Les pàgines web 

L’any 2009, la web de la Lliga segueix amb el programari lliure Joomla, que permet agilitzar 
molt les actualitzacions. Les pàgines de la Lliga i de Txetxènia es mantenen amb alts nivells 
de visites. Les campanyes de Bla be Oumien i de l’Observatori de la Immigració de Sabadell 
es basen en el format blog i s’actualitzen periòdicament. Volem destacar que enguany el blog 
del Congo té una pàgina web, i que també se n’han creat dues de noves: per la campanya de 
Pobles Indígenes i pel documental “Masato o Petroli”. 
 
 

 
www.dretsdelspobles.org 

Pàgina corporativa de l’entitat 
 

 

 
www.txetxenia.org 

Pàgina de la campanya de Txetxènia 
 

 

 
http://obimmigraciosbd.wordpress.com  

Pàgina de l’Observatori d’Immigració de Sabadell 
 

 

 
www.blabeoumien.org 

Pàgina de la campanya de “Bla Be Oumien” 
 

 

 
www.indigenes.cat 

Pàgina de la campanya de Pobles Indígenes 

 

 
www.masatopetroli.org 

Pàgina del documental “Amazònia, masato o 
petroli” 

 

 
www.perillderiqueses.org  

Pàgina de la campanya del Congo 

 

 

10. La projecció exterior 

http://www.dretsdelspobles.org/
http://www.txetxenia.org/
http://obimmigraciosbd.wordpress.com/
http://www.blabeoumien.org/
http://www.indigenes.cat/
http://www.masatopetroli.org/
http://www.perillderiqueses.org/
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10.2 Els mitjans de comunicació i el Pla 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, el Punt Diari i Ràdio 
Sabadell. Aquest any 2009, també s’ha fet difusió del treball de la Lliga en els diversos diaris 
gratuïts de la ciutat (A Sabadell Més o Sabadell Press) o mitjans com Canal Català, així com 
en altres publicacions locals d’altres municipis, com ara a Castellar del Vallès (Revista La 
Forja, L’Actual o Ràdio Castellar), Barberà del Vallès (Ràdio Barberà) o L’Hospitalet (Ràdio 
Hospitalet) entre d’altres. En la web s’ha fet difusió de les activitats de la Lliga mitjançant 
Vilaweb Sabadell, i també s’han escrit i publicat articles en diaris on-line, com El Triangle. 
 
Cal dir, que a partir de les campanyes hem pogut aparèixer a d’altres mitjans d’àmbit 
nacional i estatal. Citem els més importants: Le Monde Diplomatique, El Periódico, Ràdio 4 o 
COM Ràdio.  
 
Tot i que la feina de difusió feta amb els mitjans de comunicació en els anys passats hagi 
donat força resultats, la Lliga creu que l’impacte que les revindicacions, accions i denúncies 
que l’entitat fa en aquests mitjans és de fonamental importància per l’aconseguiment dels 
seus objectius bàsics. 
Per aquesta raó, s’ha cregut oportú elaborar un Pla de Comunicació de l’entitat, amb 
l’objectiu de convertir la Lliga en referent de la temàtica dels drets dels pobles a 
l’autodeterminació i, al mateix temps, convertir-la en protagonista i promotora d’aquest 
tipus d’informació. 
 

10.3 La participació en seminaris, jornades  i xarxes internacionals 

 
• ESTADA A GINEBRA  

Viatge de dos membres de la Lliga dels Drets dels Pobles al mes de març a la seu de les Nacions 
Unides per l’ Examen Periòdic Universal de Drets Humans a Rússia. 

• ESTADES A PERÚ  

- Estada de Rita Huybens i Josep Ramón Giménez per fer el seguiment del projecte de 
cooperació a l’Amazònia peruana i al mateix temps de pre-producció del documental 
“Amazònia, masato o petroli”. 

- Estada de Josep Ramón Giménez a l’Amazònia peruana per enregistrar el documental 
“Amazònia, masato o petroli”. 

• SEMINARI A HÈLSINKI 

Participació de Marta Ter, responsable de la campaya “Txetxènia, trenquem el silenci” el mes 

de maig, al seminari sobre “La llibertat i les identitats a Rússia”. 

• ESTADA A GINEBRA 

Viatge de dos membres de la Lliga dels Drets dels Pobles, el mes de desembre, a la seu de les 
Nacions Unides per l’Examen Periòdic Universal de Drets Humans sobre la República 
Democràtica del Congo. 

• 12 de novembre Barcelona – Parlament de Catalunya: Participació a la sessió de treball 
de la Comissió de Cooperació i Solidaritat del Parlament de Catalunya sobre la 
situació dels pobles indígenes i camperols del Perú i el Salvador. 
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11.1. Activitats adreçades a les escoles i als instituts de secundària 

• CONTES DE L’ÀFRICA EMMARCATS EN EL CATÀLEG CIUTAT I ESCOLA 2008/2009 DE 
L’AJUNTAMENT DE SABADELL I DE L’AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 

Amb Carme Serra, rondallaire.  

Narracions a Sabadell: 

als CEIP Nostra Llar, Can Deu, Agnès Armengol i Creu Alta, al Sagrada Família i al Col·legi 
Servator, al Centre Jaume Viladoms i al CIPO. 

Narracions a Santa Perpètua de Mogoda: 

Al CEIP Sta Perpètua i CEIP Santiga, al Centre Cívic La Creueta. 

 

• CONTES DE L’AMAZONES EMMARCATS EN EL CATÀLEG CIUTAT I ESCOLA 2008/2009 DE 
L’AJUNTAMENT DE SABADELL   

Amb Carme Serra, rondallaire. Narracions al CEIP Can Deu, CEIP Agnès Armangol, Col·legi 
Servator i CIPO. 

 

• MALETA PEDAGÒGICA L’ÀFRICA A L’ESCOLA. TALLERS PER CONÈIXER L’ÀFRICA 
OCCIDENTAL, EMMARCADA EN EL CATÀLEG CIUTAT I ESCOLA 2008/2009 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 de Cebou Kaba. 

Taller d’elaboració de batiks, a càrrec de Yamba  Bissyende, il·lustrador i artista. 

Activitats realitzades al CEIP Creau Alta, CEIP Nostra Llar i Escola Sagrada Família. 

 

• CONCURS DE CONTRAPORTADES PER A LA REVISTA PAPERS 

Celebració del tercer concurs per dissenyar les contraportades de la revista Papers, 
dirigit a estudiants de secundària del IES Ferran Casablancas de Sabadell.  

 

• TALLER DE CONTES DEL MÓN 

A càrrec de Carme Serra, rondallaire, realitzat a la biblioteca de Cornellà del Llobregat. 

 

• TALLER DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE RÚSSIA I TXETXÈNIA PER ALUMNAT DE 
SECUNDÀRIA 

A càrrec de Marta Ter, membre de la Lliga dels Drets dels Pobles, realitzat a l’Escola 
Mestral de Sant Feliu de Llobregat. 

 

• TALLER DE CONTES D’ÀFRICA 

A càrrec de Pepa Lavilla Rosas, realitzat a l’escola Frederic Mistral de Barcelona. 

11. Activitats realitzades durant el 2009 
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• TALLERS SOBRE POBLES INDÍGENES 

A càrrec de Carles Cuberes, animador juvenil. 

Tallers amenitzats amb un joc de taula sobre els pobles indígenes a 3 Instituts de 
Sabadell: IES Arrahona, IES Pau Casals i IES Vallès (Xarxa Educativa Solidària de 
Sabadell). En col·laboració amb Fundació ADSIS. 

 

11.2. Activitats de Politeia 

• Del febrer al juny Sabadell- Definició de l’ideari de la Lliga dels Drets dels Pobles. 

• De l’abril al juny - Sabadell “Tallers sobre democràcia i participació ciutadana” al 
Centre de Formació d’Adults de la Concordia. 

• Octubre i novembre Sabadell – Casal Pere Quart “Curs sobre filosofia de la Pau al 
segle XX”. 

• 26 de novembre i 1 de desembre Sabadell – Ca l’Estruch 

CINEFORUM SOBRE FILOSOFIA DE LA PAU 

26 de novembre Projecció del documental “Mort a Memphis. El misteriós assassinat de 
Martin Luther King”. Acte presentat i moderat per Enric Prat. 

1 de desembre Projecció del documental “Gandhi. El revolucionario de la no-
violencia.” Acte presentat i moderat per Artur Domingo. 

11.3. Activitats de la Campanya Colòmbia Pau en Moviment 

 

EXPOSICIONS: 

• Del 2 al 15 d’octubre Sant Quirze del Vallès – Masia de Can Feliu.  

• Del 20 d’octubre al 10 de novembre Castellar del Vallés – Mercat Municipal.  

  

11.4. Activitats de la Campanya Txetxènia, trenquem el silenci 

 

 ACTES: 

• 23 de febrer Barcelona - Acte a la Federació Catalana d’ONG per el 
Desenvolupament. 

DIA INTERNACIONAL DE TXETXÈNIA. 

Conferència “Els nous i els vells conflictes al Caucas Nord. Testimonis de les tragèdies 
d’un poble castigat”. 

A càrrec de Mairbek Vetxagaev, historiador txetxé i Andrei Babitski, periodista rus. 

• 21 d’octubre Barcelona – Col·legi de periodistes 

Taula rodona “Txetxènia. Deu anys després.” Amb la participació de Usam Baiysaev, 
Andrei Nekràsov i David Minoves. Passi del documental “Desconfiança”. 

22 d’octubre Barcelona – Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans 

II Espai de diàleg. Els drets humans al Caucas Nord. 
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• 27 de març Barcelona – Pati Manning 

Seminari “Conflictes i justícies al Caucas Nord”. 

Amb la participació de Josep Ramoneda, Roemer Lamaître, Oksana Chelysheva, 
Shoma Chatterjee, Mairbek Vatxagàiev, Friedericke Behr, Thérèrse Obrecht, Xavier 
Badia i Rita Huybens. 

 

EXPOSICIONS: 

• Del 5 de juny al 14 de juny Castellar del Vallès – Mercat Municipal. 

• Del 15 de juny al 1 de juliol Barcelona – Centre Cívic Drassanes. 

• Del 3 de Juliol al 31 de juliol Puigcerdà. 

• Del 18 d’agost al 3 de setembre Esterri d’Aneu. 

• Del 4 de setembre al 28 de setembre Seu d’Urgell. 

• Del 15 d’octubre al 30 d’octubre a Vilafranca del Penedès. 

 

11.5 Activitats de la Campanya Bla be Oumien, la força de les dones 

 

ACTES: 

CINEFÒRUM “Mimi la Joie” 

• 22 de novembre Vic - Casino de Vic. 

• 18 de setembre  Sabadell – Can Capablanca. 

• 29 de maig Sant Sadurni d'Anoia - Casal d'Entitats. 

• 9 de març Encamp (Andorra) - Biblioteca Comunal. 

• 18 de març Pas de la Casa (Andorra) - Sala de conferencies del Centre Esportiu i 
Sociocultural. 

• 24 de febrer Barcelona - Centre d’Informació i Recursos per a les Dones. 

 

EXPOSICIONS: 

• del 30 de novembre al 14 de desembre Sant Boi de Llobregat - Al Casal Olivera. 

• de l’1 al 25 de novembre Vic - Al Centre Cívic Remei-Estadi. 

• del 15 al 25 de setembre Sabadell - Al Recicla’m. 

• del 25 de maig al 7 de juny Sant Sadurní d'Anoia - Al Casal d'Entitats. 

• del 16 al 22 de maig Sant Just Desvern - Al centre cultural i de lleure La Vagoneta. 

• del 28 de gener al 24 de febrer Barcelona - Al Centre d’Informació i Recursos per a 
les Dones. 

• del 2 al 13 de març Encamp (Andorra) - Al Complex Esportiu i Sociocultural. 

• del 16 al 31 de març Pas de la Casa (Andorra) - A la Sala del Centre Esportiu i 
Sociocultural. 

• del 12 al 25 de gener  Sabadell - Al  CAP Can Rull. 
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11.6 Activitats de la Campanya Congo: perill de riqueses 

 

ACTES:  

• 25 de maig Figueres - Xerrada - col·loqui “L’espoliació de riqueses a la República 
Democràtica del Congo”, a càrrec d’Iris Boadella. 

• 2 d’octubre Castellar del Vallès Conferència “ El conflicte oblidat de la República 
Democràtica del Congo: Passat, present i futur de la I Guerra Mundial Africana”, 
a càrrec de Josep Maria Royo, investigador de l’Escola de Cultura de Pau. 

• 11 de novembre Sabadell Testimoni. Taller sobre “ La lluita i les respostes de les 
dones congoleses davant la violència sexual”, a càrrec de Marie Dolorose 
Kafanya, presidenta de l’organització FEPSI (Femmes Engagées pour la Promotion de 
la Santé Integrale) de la RDC. Organitzat conjuntament amb Farmacèutics Mundi. 

  
EXPOSICIONS: 

• del 2 de febrer al 28 de febrer Sabadell - Biblioteca Vapor Badia. 

• del 4 de març al 27 de març Badalona - Centre Cívic la Salut. 

• del 27 d’abril al 12 de maig Universitat Autònoma de Barcelona - Facultat 
d’econòmiques. 

• del 18 de Maig al 6 de juny Figueres - Biblioteca Fages de Climent. 

• del 23 de Juny al 20 de juliol Olot - l’Espai de l’Hospici. 

• del 21 de setembre al 14 d’octubre Castellar del Vallès - Mercat Municipal. 

• del 2 de novembre al 27 de novembre Lleida - Ateneu Popular. 

 

11.7. Activitats de la Campanya Pobles Indígenes. Quan la terra camina 

 

ACTES: 

• 30 de juny Sabadell – Biblioteca Vapor Badia Presentació de la campanya, a càrrec 
de Bartolomé Clavero. 

• 12 de juliol Mostra d’entitats peruanes i catalanes que treballen al Perú, 
organitzada per FEPERCAT. 

• 12 de novembre Barcelona – Cinema Casablanca Presentació del documental 
“Amazonia. Masato o petroli”. 

• 20 d’octubre Barcelona – Universitat de Barcelona. Campus Raval Projecció del 
documental a la Primera mostra documental pobles indígenes i petroli. 

 

EXPOSICIONS: 

• Del 20 al 30 de juny Sabadell – Biblioteca Vapor Badia. 

• Del 2 al 30  de setembre Sant Quirze del Vallès – Masia de Can Feliu. 

• Del 3 de desembre al 18 de desembre Barberà del Vallès – Centre Cívic Ca 
n’Amiguet. 
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11.8. Activitats sobre immigració i interculturalitat 

 
 
ACTES: 

• 18 i 26 de novembre Sabadell – Centre Cívc Rogelio Soto  
Taller-Debat “La immigració a Sabadell. I tu, com ho veus?”. 

 
• 17 de desembre Sabadell – Casal Pere Quart  

 
Acte de commemoració del dia de l’immigrant. Presentació del llibre “El viaje de Kalilu. 
Cuando llegar al paraiso es un inferno”, de Kalilu Jammeh. 
Organitzat conjuntament amb SCAI. 

 
• 8a. 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 20 al 25 d’abril del 2009, amb la festa central el 
dia 25 d’abril al Parc Catalunya. 

• CICLE DE CONFERÈNCIES “LES DONES AL MAGRIB. CICLE DE DOCUMENTALS”. 

Sant Joan de Vilatorrada – Sala d’actes del Centre d’iniciatives per l’ocupació. 

4 de març  

Projecció del documental “El libro de familia”, d’Alberto Bougleux (2007) 

Xerrada: “Les dones en les societats magribines: gènere, cultura i religio. A 
càrrec de Jordi Moreras. 

11 de març 

Projecció del documental “El Batalett. Femmes de la Medina”, de Balila Ennadre 
(2001) 

Xerrada “Les dones en les societats magribines: llar, treball i política”. A càrrec 
de Josep Lluís Mateo. 

 

11.9. Altres activitats de sensibilització 

 
ACTES: 
 

• 17 de març Sabadell – Ca l’Estruch 
Espectacle “Notes en l’oblit. El silenci de tantes injusticies” realitzat per Companya La 
Màscara. 
 

• 19 de març Sabadell – Biblioteca Vapor Badia 
Conferència “El decreixement com a sortida de la crisi” a càrrec de Sergi Latouche. 
 

• CICLE DE DIÀLEGS “Amb veus de l’Amèrica Central i del Sud” 
Sabadell – Casal Pere Qaurt 
 
12 de maig  
“Els drets humans, els pobles indígenes i les minories culturals i lingüístiques”, diàleg 
entre Marco Aparicio i Mónica Martínez. 
 
14 de maig  
“El sindicalisme a l’Amèrica Central i del Sud”, diàleg entre Ramón Baeza i Daniel Oliva. 
 
19 de maig  
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“El moviment migratori: de “fer les Amèriques” a “fer Europa”, diàleg entre Carolina 
Astudillo i Ángeles Solanes. 
 
21 de maig  
“El valor de la comunitat i el veïnatge a l’Amèrica Llatina”, diàleg entre Silvia Álvarez i 
Cecilia Dupuy. 
 

• CICLE DE DIÀLEGS SOBRE EL CONFLICTE PALESTINO-ISRAELIÀ 
“Camins per la pau...?” 
Sabadell – Casal Pere Quart 
 
4 de juny “Les alternatives a les propostes del govern israelià”, a càrrec de Sergio 
Yahni. Presentat per Carmel Montllor. 
 
11 de juny “Les dificultats de la convivència”, a càrrec de Benny Morris. Presentat per 
Carmel Montllor. 
 
18 de juny “Els palestins, les víctimes actuals”, a càrrec de Alex Hinno. Presentat per 
Carmel Montllor. 
 

• 25 de juny Sabadell – Biblioteca Vapor Badia 
Presentació del llibre “No m’ho crec. Entendre la crisi per entendre el món que ens 
espera”, a càrrec de Joan Majó. Presentat per Muriel Casals. 
 

• 18 de novembre Sabadell – Casal Pere Quart 
Presentació i projecció del documental “Los niños de Inkisi”, amb la presència de l’autor 
del documental, Gilbert-Ndunga Nsangata. 

 
• DIA INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS  

10 de desembre  
Sabadell – Casal Pere Quart 
Conferència “En defensa del dret a l’asil”, a càrrec d’Àgata Sol, Eman A. Khamas i 
Senagbe Kpekou. 
 
Sabadell – Teatre del Sol. Espectacle “Notes en l’oblit”. 

 
 
 
EXPOSICIONS: 
 

• EXPOSICIÓ ÀFRICA: MIRADA BLANCA, MIRADA NEGRA 
 

Del 23 de desembre 2009 al 15 de gener 2010 Cornella del Llobregat. 
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11.10 Activitats internes de la Lliga  

> PRESÈNCIA A LES COMISSIONS DE LA FCONGD 

La Lliga participa activament a la Federació d’ONG pel desenvolupament a través de l’assistència 
en tres de les comissions, la comissió de Polítiques de Cooperació, la comissió de Codi ètic i la 
comissió d’Educació pel Desenvolupament.  

 
> SEGUIMENT DEL PUNT DE SUPORT DE FIARE 

La Coordinadora Un Altre món és possible i el col·lectiu de suport a la banca ètica, disposa a la 
seu de la Lliga un punt de suport i d’informació de Fiare, banca ètica, per a totes les persones 
interessades en implicar-se en aquesta nova proposta.  

 

> ADHESIONS A MANIFESTOS 

Al llarg del 2009, la Lliga ha acordat adherir-se i donar suport als següents manifestos: 

- Manifest per Palestina. Prou complicitat amb la massacre del poble palestí 
- Manifest Bagua. 
- Manifest sobre immigració de la FCONGDH. 
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Municipis on la Lliga dels Drets dels Pobles ha realitzat activitats des del 2002 Municipis on la Lliga dels Drets dels Pobles ha realitzat activitats des del 2002 
  
Amposta – Badalona – Badia del Vallès – Banyoles – Barberà del Vallès – Barcelona – Bellaterra 
– Cabrils – Caldes d’Estrac – Caldes de Montbui – Campdevànol – Camprodon – Cardona – 
Castellar del Vallès – Castelldefels – Cerdanyola del Vallès – Cornellà de Llobregat  - El Prat de 
Llobregat - Esparraguera – Esterri d’Aneu – Figueres – Girona – Granollers – L’Hospitalet de 
Llobregat – Igualada – La Garriga – La Seu d’Urgell - Lleida – Lliçà de Vall – Manresa – Montcada 
i Reixac – Olot – Parets del Vallès – Polinyà – Premià de Dalt – Puigcerdà – Reus – Ribes de 
Freser – Ripoll – Sabadell – Sallent – Sant Adrià del Besos – Sant Boi de Llobregat – Sant Cugat 
del Vallès – Sant Feliu de Llobregat Sant Joan de les Abadesses – Sant Joan de Vilatorrada – 
Sant Just Desvern – Sant Pau de Seguires – Sant Quirze del Vallès – Sant Vicenç de Castellet – 
Santa Coloma de Gramenet – Santa Pau – Santa Perpètua de Mogoda – Solsona – Tarragona – 
Tàrrega – Terrassa – Torrelló – Vic – Vilafranca del Penedès. 

Amposta – Badalona – Badia del Vallès – Banyoles – Barberà del Vallès – Barcelona – Bellaterra 
– Cabrils – Caldes d’Estrac – Caldes de Montbui – Campdevànol – Camprodon – Cardona – 
Castellar del Vallès – Castelldefels – Cerdanyola del Vallès – Cornellà de Llobregat  - El Prat de 
Llobregat - Esparraguera – Esterri d’Aneu – Figueres – Girona – Granollers – L’Hospitalet de 
Llobregat – Igualada – La Garriga – La Seu d’Urgell - Lleida – Lliçà de Vall – Manresa – Montcada 
i Reixac – Olot – Parets del Vallès – Polinyà – Premià de Dalt – Puigcerdà – Reus – Ribes de 
Freser – Ripoll – Sabadell – Sallent – Sant Adrià del Besos – Sant Boi de Llobregat – Sant Cugat 
del Vallès – Sant Feliu de Llobregat Sant Joan de les Abadesses – Sant Joan de Vilatorrada – 
Sant Just Desvern – Sant Pau de Seguires – Sant Quirze del Vallès – Sant Vicenç de Castellet – 
Santa Coloma de Gramenet – Santa Pau – Santa Perpètua de Mogoda – Solsona – Tarragona – 
Tàrrega – Terrassa – Torrelló – Vic – Vilafranca del Penedès. 
Darrera actualització: març del 2010 Darrera actualització: març del 2010 

Comarques on la Lliga dels Drets dels Pobles h
realitzat activitats des del 2002. 

a 

 
 
Noves comarques on la Lliga dels Drets dels 
Pobles ha realitzat activitats el 2009. 
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Durant el 2009, per realitzar les activitats i les campanyes, la Lliga ha rebut 
finançament dels següents organismes: 
 

  

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 
  

  
 

 

 

10. La gestió econòmica 
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Origen dels recursos de l'any 2009

GENERALITAT DE 
CATALUNYA
67.804,27

31%

FONS PRIVATS
41.288,53

19%

DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA
12.750,00

6%

ADMINISTRACIONS 
LOCALS
94.200,85

44%

 
 

Destinació dels recursos de l'any 2009

APORTACIONS A 
ALTRES ENTITATS

2.486,13
1%

ADMINISTRACIÓ
49.416,22

23%

COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT

61.910,30
29%

 SENSIBILITZACIÓ I  
RECERCA
102.231,00

47%
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INFORME D’AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DEL 2009 

 

Des de fa sis anys la Lliga realitza una auditoria externa dels comptes i de la gestió de 
l’entitat. Novament, aquest any 2009 el resultat de l’auditoria és positiu pel que fa a 
la gestió econòmica.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


