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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,
formació de persones interessades en el tema i la seva divulgació, contribuint així a
construcció d’un nou ordre basat sobre el respecte mutu i la solidaritat. Fomenta
formació política bàsica com a contribució a la regeneració permanent de
democràcia.

la
la
la
la

Participa en l’establiment de projectes de cooperació al desenvolupament que fomentin
els lligams entre els pobles.
El pla anual de treball del 2011 ha prioritzat objectius com crear aliances amb entitats
afins ideològicament i potenciar el treball en xarxa; renovar i fer créixer la base social
de socis/ies i voluntaris/ies; mantenir, donar continuïtat i consolidar la coordinació
tècnica de la Lliga com a suport del treball del voluntariat; potenciar les activitats de
denúncia i sensibilització; realitzar recerca, amb aliances, per donar suport a les
activitats de denúncia i sensibilització; i finalment, fer de la biblioteca un patrimoni
obert i compartit mitjançant un acord amb l’administració i amb entitats.

2. Biblioteca i servei de recursos didàctics
Biblioteca sobre la cultura de la pau
Després de molts anys de servei, part de la biblioteca de la Lliga dels Drets dels Pobles
va ser traspassada el 2010 a la seu de la Federació Catalana d’ONG pel
Desenvolupament, a Barcelona. Del nostre fons documental, de 4.635 documents, se
n’han cedit 2.595 a la Federació per tal que allà pugui disposar de millors condicions de
conservació i es pugui dinamitzar i promocionar la seva consulta entre la ciutadania. No
obstant, aquest 2011 la Lliga dels Drets dels Pobles ha seguit mantenint i oferint
públicament una part del fons de monografies i de publicacions periòdiques que s’ha
conservat a la nostra seu, principalment sobre les temàtiques tractades a l’entitat.
Un dels objectius de la Lliga dels Drets dels Pobles a mig termini és posar els serveis de
biblioteca a l’abast, no només del personal intern, sinó també dels socis i sòcies de
l’entitat i del públic en general, a través del préstec bibliotecari. Per agilitzar la cerca
d’informació del que conté la biblioteca s’està treballant en la creació d’una base de
dades interna i connectada en xarxa amb tots els ordinadors de la Lliga dels Drets dels
Pobles.
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3. Publicacions i documentals
Publicacions periòdiques: La Revista Papers
La revista Papers parteix de l’objectiu de crear opinió i de motivar a la reflexió i el
debat, amb la publicació d’articles amb informació alternativa a la predominant.
Destaquem els apartats d’opinió, d’Amèrica Llatina, d’Àfrica i el de cinema. Aquest any
2011 s’han publicat els números 49 i 50 (commemoració dels 50 números de la revista
Papers). Enguany, també s’ha comptat amb la participació, en concurs, d’alumnes del
IES Ferran Casablancas de Sabadell per dissenyar la contraportada de la revista.
La Revista Papers número 50 va ser la darrera publicada en suport paper. A partir del
2012 la Revista Papers s’editarà en format electrònic.

Altres publicacions
A partir de les campanyes i de les activitats de sensibilització en els últims anys hem
editat dos documentals i diverses publicacions que se segueixen distribuint.

Documentals vigents de la Campanya de Pobles Indígenes

“El món de Darma”

“Amazònia, Masato o petroli”

Noves publicacions

Indígenes. Quan la terra camina.
Articles de la Campanya.
Lliga dels Drets dels Pobles
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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

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

Colòmbia. Pau en moviment.
Lliga dels Drets dels Pobles

Politeia: formació política a
Sabadell.
Ajuntament de Sabadell i Lliga dels
Drets dels Pobles

Lliga dels Drets dels Pobles

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

Indígenes. Quan la terra camina.
Lliga dels Drets dels Pobles

Maritxell Martí – Xavier Salomó
Els Ama-zònic
Lliga dels Drets dels Pobles

Lliga dels Drets dels Pobles

Qui n’és responsable?
Crims de guerra a Txetxènia
Lliga dels Drets dels Pobles
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Revistes Papers

Número 49

Número 50,
Commemoració dels 50 números de la revista

4. Les persones que fan possible la Lliga

La Lliga és possible gràcies al treball de 25
voluntaris i voluntàries, 237 socis i sòcies, 280
simpatitzants, 5 treballadores a jornada parcial.
A Sabadell i a comarques reben la nostra informació
265 entitats, centres d’ensenyament, mitjans de
comunicació i administracions.
La junta directiva
Durant el 2011 la junta directiva ha estat formada per:
Presidenta: Rita Huybens
Vicepresident: Carmel Montllor
Secretària: Ester Garcia
Tresorera: Roser Giménez
Vocals: Lluís Pujolar, Fermí Vallbé, Ester Pobeda, Lluís Nuñez i Begoña
Basterretxea
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, segueixen funcionant 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/es i, ja que la seva ajuda
és fonamental pel funcionament de l’entitat, cada cop més s’estan dedicant esforços
per enfortir el seu rol.
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5. El treball en xarxa
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

Plataforma de Seguiment de
les Indústries Extractives (PSIE)

Taula Catalana per la Pau i els
Drets Humans a Colòmbia

Taula d’entitats sobre immigració
Ajuntament de Sabadell

FETS (Finançament Ètic i
Solidari)

Fiare, banca ètica

Fòrum Idea de la UAB

Xarxa per la República
Democràtica del Congo

Consell de Solidaritat de
l’Ajuntament de Castellar del
Vallès

Taula d’Immigració de
l’Ajuntament de Castellar del
Vallès

Consorcis de treball
La Lliga ha seguit el 2011 realitzant campanyes de sensibilització, projectes de
cooperació internacional, recerca i publicacions, amb d’altres entitats, afins
ideològicament:
Projecte de sensibilització “Drets dels pobles indígenes, situació actual”: CEAM
(Centre d’Estudis Amazònics) i Lliga dels Drets dels Pobles
Observatori per la Immigració de Sabadell: Fòrum IDEA i Lliga dels Drets dels Pobles
Campanya Colòmbia. Pau en moviment: Cooperacció, Entrepobles i Lliga dels Drets
dels Pobles
Xarxa d’entitats per la República Democràtica del Congo: La Bretxa, l’Escola de
Cultura de Pau, Farmacèutics Mundi, Veterinaris Sense Fronteres, Justícia i Pau,
Castelldefels Kasando i la Lliga dels Drets dels Pobles.
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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?

Etane

CEAR

Fundació Autónoma solidaria

Amnistia Figures- Grup de l’Alt
Empordà i Guess ( Grup
d’Empordaneses i Empordanesos
per a la Solidaritat).

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

Federació d’Entitats Peruanes
de Catalunya (FEPERCAT)

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

Oficina del Parlament
Europeu a Barcelona

Centre d’Estudis Sobre
Moviments Socials de la UPF

Sant Quirze Solidari

SCAI

Cooperacció

Veterinaris sense fronteres

MÓN-3

Alternativa Intercanvi amb els
pobles Indígenes

Observatori del Deute en la
Globalització

Setem Catalunya

Observatorio EURASIA

La Bretxa

Biblioteca Vapor Badia de
Sabadell

Ajuntament de Castellar del
Vallès

Universitat de Lleida

Confederació Catalana d’ONG
per la Pau, els Drets Humans i
el Desenvolupament.

Solidaritat UB

Cineclub Sabadell

Campanya d’Afectats per
REPSOL-YPF

CEAM

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.
El 2011 s’ha acordat una col·laboració amb el Cineclub Sabadell de cara al 2012 per a la
projecció de documentals dins la programació del Cineclub i la difusió recíproca dels
nostres actes.
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6. Campanyes de sensibilització i recerca
6.1. 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 2011 s’ha seguit el treball fet als últims anys. L’activitat principal va ser la
preparació del “III Curs de Filosofia de la Pau: Ètica, política i democràcia”, que
s’havia de realitzar durant els mesos d’octubre i de novembre al Casal Pere Quart de
Sabadell. No obstant, per causes de logística d’última hora, s’ha aplaçat el curs pel
febrer i març de 2012, amb el mateix temari i professorat.

6.2. Campanya Colòmbia, pau en moviment
La campanya, que s’està realitzant en consorci amb Entrepobles i
Cooperacció, és de durada triennal, del 2009 al 2011. 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
9

MEMÒRIA 2011

Lliga dels Drets dels Pobles

Desenvolupament i de l’Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans.
Durant el 2011 la Lliga dels Drets dels Pobles ha participat en l'organització, el 20 i 21
d’octubre, de les jornades “Dones construint pau” on participaren la Relatora especial
de NNUU sobre la violència contra les dones (SRVAW) Rashida Manjoo; la directora de La
Casa de la Mujer i líder de la Ruta Pacífica de Mujeres de Colombia, Olga Amparo
Sánchez; la vicepresidenta de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, Luz
Méndez, i la integrant de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos
Humanos, Ana María Hernández. Amb aquestes jornades s’ha volgut obrir un espai de
debat i reflexió sobre el paper que fan les dones feministes i activistes en països en
situació de conflicte i facilitar l’intercanvi d’experiències que permeti millorar la seva
incidència a favor de la pau.

6.3. 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. La novetat
d’aquest 2011 és que s’ha anat sobre terreny. La coordinadora de la campanya
juntament amb una voluntària de la Lliga vinculada a la campanya des dels seus inicis
van estar una setmana a Txetxènia vivint a casa d’en Khassan Baíev (autor del llibre “El
juramento”). Fruit d’aquell viatge va publicar-se l’article “Impressions d’un viatge a
Txetxènia”, que podeu trobar a la pàgina web de la campanya, i també se’n va publicar
un fragment a la revista 1948.
També cal destacar l’acte que es va realitzar en memòria del 5è aniversari de la
periodista russa assassinada Anna Politkòvskaïa, organitzat amb el PEN Català
l’octubre de 2011.
I ara, si voleu, també podeu trobar-nos al Facebook, on hem obert una pàgina per poder
interactuar millor amb els nostres seguidors i també tenir-los més actualitzats.
La campanya s’està realitzant gràcies al suport de l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.

6.4. 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. A finals del 2010 i durant el 2011, la campanya ha
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obert noves línies de recerca ja que ha incorporat a la pàgina web la regió dels Grans
Llacs. Al mateix temps, s’ha iniciat un procés d’ampliació de les informacions de la
pàgina web on hi col·laboren persones expertes en la temàtica.
Entre d’altres esdeveniments importants de la campanya, aquest any es va realitzar la
conferència “El deute congolès, l’asfixia econòmica d’un país” on hi van participar
Pauline Imbach, membre del CADTM –Bèlgica ( Comitè per a l’Anul·lació del Deute del
Tercer Món) i Pilar Mayordomo de Veterinaris Sense Fronteres.
La campanya ha rebut el
Desenvolupament.

suport de l’Agència Catalana de Cooperació

al

A més d’ampliar el fons informatiu i la periodicitat de notícies, el 2011 s’ha treballat
amb la Xarxa d’Entitats per la República Democràtica del Congo. Aquest 2011 la Xarxa
d’entitats per la República Democràtica del Congo va iniciar una campanya de
sensibilització i denuncia sobre el conflicte de la RDC, posant èmfasi el rol dels recursos
naturals i els lligams amb la nostra societat com a consumidors, mitjançant el
documental “Blood in the mobile”. El documental, dirigit per Frank Piasecki Poulsen
exposa clarament la dura realitat que pateix el país, i mostra la nostra responsabilitat
en el conflicte del Congo i la responsabilitat social corporativa.

6.5. Campanya Indígenes, quan la terra camina
El mes d’octubre de 2011 va finalitzar la campanya triennal finançada per
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament a l’espera de
resolució de subvenció per poder continuar un any més. El 2011 la
campanya ha seguit movent-se pels diferents municipis de Catalunya,
portant l’exposició, realitzant xerrades i amb la projecció del documental
“Amazònia, Masato o petroli” que ha anat a diferents cinemes i festivals,
sigui a Catalunya com a nivell internacional. També la maleta pedagògica
inclosa en la campanya amb els seus tallers de contes, titelles i docufòrum ha estat movent-se per escoles de tot Catalunya a ple rendiment.
El primer semestre del 2011 s’ha mantingut el consorci amb el Centre d’Estudis
Amazònics (CEAM) per a dur a terme el projecte de sensibilització “Drets dels pobles
indígenes, situació actual”. En el marc d’aquest projecte s’ha realitzat un curs
universitari “Indígenes en l’actualitat i model econòmic global”, el març de 2011.
A part dels nombrosos actes realitzats, cal destacar la projecció del documental de
campanya a Televisió Espanyola (La 2) com una fita important pel poder difusió
d’aquest mitjà.
Entre els mesos de novembre i desembre una consultoria externa ha portat a terme una
avaluació final de resultats i processos de la campanya.
La campanya de sensibilització rep el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.

6.6. Observatori de la Immigració de Sabadell (OIS)
Durant el 2011, 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 dels Drets
dels Pobles, ha realitzat l’actualització de les dades
sociodemogràfiques de la població estrangera a
Sabadell del 2011. Un any després de l’elaboració de l’estudi Sabadell, informe de la
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immigració 2010, l’actualització s’ha difós entre la població de Sabadell mitjançant un
acte realitzat a l’abril i enviant còpies en cd a les biblioteques municipals i algunes
biblioteques comarcals i catalanes. L’OIS al 2011 ha tornat a recollir, en un format més
breu i sintètic, informació estadística sobre la població immigrada i la tendència sociodemografica d’aquest col·lectiu a la nostra ciutat. S’inclouen dades com el volum de
població estrangera, orígens i procedència, distribució segons sexes, comparatives amb
el total de població autòctona o la distribució sobre el territori, acompanyades per
gràfics i quadres de síntesi.
Des de la Lliga dels Drets dels Pobles s’ha seguit actualitzat el bloc de l’OIS amb
articles, notícies o estudis d’interès. La tasca de l’OIS ha rebut el suport de
l’Ajuntament de Sabadell.

6.7. Contes Solidaris
El Grup de Contes Solidaris es va formar per part de
voluntàries al 2007 i, al llarg d’aquests anys, ha anat
treballant per a recuperar la tradició del conte però,
al mateix temps transformant-lo en una eina de
pensament crític, sigui per qui explica el conte com
per qui l’escolta. Aprendre a analitzar i explicar els
contes de forma crítica ha estat un dels objectius
principals del taller de conta contes per mestres.
Aquest taller, que ja s’havia realitzat a l’any 2009,
s’ha tornat a repetir aquest any, amb la participació
de 25 mestres de les escoles de Sabadell.
Una altra activitat realitzada pel Grup de Contes Solidaris ha estat la creació de
l’espectacle de llegendes indígenes “Nopanewe Papantari”, realitzat en el marc de la
campanya “Indígenes, quan la terra camina”.
A l’octubre del 2010 es va crear un bloc de contes per transmetre valors, en aquest bloc
s’ofereixen contes revisats per treballar els valors de l’educació pel desenvolupament
(EPD), així com d’altres activitats sempre al voltant del conte i amb la mateixa
finalitat.
S’ha creat aquest bloc també amb la intenció d’afavorir l’intercanvi d’experiències
portades a terme pels centres escolars al voltant dels contes i els valors que contenen.
Actualment també s’ha ofert un taller en col·laboració amb la Biblioteca Vapor Badia de
Sabadell en el qual es treballen els valors d’un conte i posteriorment es desenvolupa
una tasca de recerca dins la biblioteca.
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7. Projectes de cooperació al desenvolupament
PERÚ. Desenvolupament de les capacitats de lideratge, gestió i
governabilitat de les comunitats indígenes de l’Amazònia peruana
L’any 2011 s’ha donat per finalitzat el programa de 4 anys sobre Desenvolupament de
Capacitats i s’ha donat inici a una nova etapa en la qual les comunitats han creat les
seves pròpies associacions i amb el suport de la contrapart Misioneros de Jesús estan
portant a terme el treball comunitari i de concertació amb les institucions polítiques de
la regió i així poder desenvolupar els plans i projectes de desenvolupament comunitari.
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) i treballadors de l’Ajuntament de Sabadell.
L’any 2011 s’ha portat a terme un altre projecte en
paral·lel per tal de reforçar el paper de la dona a la
regió gràcies al projecte iniciat “Formació de líders
femenines a l’amazònia per a l’emfortiment del
desenvolupament integral dels districtes de
Balsapuerto i Yurimaguas del Perú”, aquest ha rebut
el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament. El projecte ha tingut com a
objectiu incorporar a la dona indígena en el
desenvolupament comunitari, mitjançant processos de capacitació, comunicació,
planificació i gestió per aconseguir que els seus drets es cumpleixin des dels nivells
familiars, comunitaris i insititucionals.

8. La projecció exterior
8.1 Les pàgines web
L’any 2011, els webs de la Lliga segueixen amb el programari lliure Joomla, que permet
agilitzar molt les actualitzacions. El web corporatiu de la Lliga dels Drets dels Pobles va
mantenir un promig mensual de 6.249 visites durant el 2011. El web de la campanya de
Txetxènia va comptar amb un mitjana de 7.950 visites al mes, arribant a les 11.161 al
juliol i a les 12.157 al desembre. El web de la campanya del Congo va rebre una mitjana
de 5.132 al mes. El web de la campanya de Pobles Indígenes va rebre 3.318 visites
mensuals de promig, destacant l’increment considerable de visites al desembre (més de
4.500).
La campanya de l’Observatori de la Immigració de Sabadell es basa en el format bloc i
s’actualitza periòdicament. El bloc va rebre 4.225 visites durant el 2011, el que suposa
un augment respecte el 2010 (3.007). Així, ha comptat amb 352 visites al mes de promig
durant el 2011. El web de la campanya “Bla Be Oumien” rep actualment una mitjana
mensual de 661 visites. El web del documental “Amazònia, masato o petroli”i el bloc
del Grup de contes de la Lliga dels Drets dels Pobles reben, respectivament, 290 i 445
visites mensuals de promig .
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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

http://valorsdeconte.wordpress.com/
Pàgina del bloc de Contes Solidaris
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8.2 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 2011, també s’ha fet difusió del treball de la Lliga en
mitjans com Canal Català, el Diari de Sabadell, 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.
Cal dir, que a partir de les campanyes hem pogut aparèixer a d’altres mitjans d’àmbit
nacional i estatal. Citem els més importants: Diari Ara, La Directa, Regió 7, Vilaweb,
COMRàdio, Món Divers o Media.cat. El documental “Amazònia, Masato o petroli” ha
estat emès per La 2 (TVE).
Donats els bons resultats de la difusió feta en els mitjans de comunicació en anys
anteriors, durant el 2011 s’ha seguit el Pla de Comunicació de l’entitat elaborat el
2009. La Lliga dels Drets dels Pobles considera que l’impacte en els mitjans de
comunicació de les revindicacions, accions i denúncies dutes a terme per l’entitat és de
fonamental importància per l’aconseguiment dels seus objectius bàsics.

9. Altres activitats realitzades durant el 2011
A part del treball realitzat en les diferents campanyes, des
de l’àrea local de l’entitat s’han anat realitzant activitats
de diferents tipus en escoles, instituts, municipis i altres
llocs.
Entre aquestes podem destacar la participació en el
programa de Brigades Antirumors de Sabadell, realitzat al
IES Pau Vila i a l’Escola del Carme conjuntament amb SCAI
Sabadell; les diferents activitats en el marc del programa Ciutat Escola de Sabadell pels
cursos 2010-2011 i 2011-2012; el taller sobre democràcia; l’espectacle infantil “El
laboratori del Dr. Civinstein” i el taller “Bibiloteca, descoberta i alguna cosa més”.
Altres activitats a destacar són les realitzades per la Lliga dels Drets dels Pobles dins la
Fira d’Entitats de Sabadell, que va tenir lloc al mes de setembre; la participació a la
novena edició de la Festa de la Diversitat de Sabadell; el curs de conta contes
organitzat pel Grup de Contes Solidaris i el cicle de conferències sobre llibertat de
premsa.
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10. Resum de les activitats realitzades durant el 2011
10.1 Activitats de la campanya “Colòmbia, pau en Moviment”
- Barcelona, 20 i 21 d’octubre del 2011, CIDOB. Jornades Dones construint Pau, on van
participar la Relatora especial de NNUU sobre la violència contra les dones (SRVAW)
Rashida Manjoo; la directora de La Casa de la Mujer i líder de la Ruta Pacífica de
Mujeres de Colombia, Olga Amparo Sánchez; la vicepresidenta de la Unión Nacional de
Mujeres Guatemaltecas, Luz Méndez, i la integrant de la Iniciativa Mesoamericana de
Defensoras de Derechos Humanos, Ana María Hernández.

10.2 Activitats de la campanya “Congo, perill de riqueses”
Projeccions:
Cinefòrum “Blood in the mobile”. Projecció del documental i dinamització del debat
per una persona membre de la Xarxa. S’han realitzat més de 12 projeccions a diverses
poblacions catalanes, com Barcelona, Girona, Castellar del Vallès, Badalona, Navarcles,
Figueres, Manresa, Castelldefels, Masnou, Sant Cugat, València, Lleida etc.

Actes i xerrades:
- Barcelona, Centre Cívic Barceloneta, 8 d’abril del 2011. Participació en el col·loqui
“Quin paper tenim davant del consum? Què amaga el nostre mòbil?”
- Manresa, Casa de Flors Sirera de Manresa, 29 d’abril del 2011. Xerrada- Taula rodona
sobre el rol dels recursos naturals a la RD del Congo.
- Sant Fruitós del Bages, Centre Cívic “Nexe-Espai de Cultura”, 24 de març del 2011.
Inauguració- visita guiada de l’exposició “Congo, perill de riqueses”.
- Sentmenat, IES Sentmenat, maig del 2011. Xerrada sobre la situació de la RD del
Congo i els seus recursos naturals.
- Castelldefels, Centre Cívic Federic Mompou, 14 d’octubre del 2011. Taula Rodona
sobre la vulneració dels drets humans per l’explotació dels recursos naturals a la
RDC: Treballant des de Castelldefels”.

Conferències:
- Barcelona, seu de la Confederació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i el
Desenvolupament, 20 de juny del 2011. Conferència “El deute congolès, l’asfixia
econòmica d’un país”. L’objectiu de la conferència era aprofundir sobre la
problemàtica del deute extern congolès; per abordar-ho es va parlar sobre el seu origen
històric, les seves conseqüències actuals i com afecten a la població civil congolesa i el
seu impacte sobre els drets humans.
Presentació a càrrec de Carles Llorens (ACCD). Ponents: Pauline Imbach, responsable
de l’àrea de mobilitzacions del CADTM –Bèlgica (Comitè per a l’Anul·lació del Deute del
Tercer Món) i Pilar Mayordomo, coordinadora República Democràtica del Congo de
Veterinaris Sense Fronteres
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Recorregut exposició "Congo, perill de riqueses":
Sant Fruitós del Bages, del 24 al 31 de maig del 2011 al Centre Cívic “Nexe-espai de
Cultura”. En el marc del Festival Internacional de Cinema Solidari de Navarcles, el
Clam. 400 persones van visitar l’exposició.
Universitat Autònoma de Barcelona, del 6 al 15 d’abril del 2011 a la Facultat
d’econòmiques i polítiques. Integrada en la VI Setmana de la Cooperació de la UAB.
Àfrica, reptes d’avui, organitzat per la Fundació Autònoma Solidària. Va rebre 200
visites.
Sabadell, 18 d'abril al 2 de maig del 2011 al Centre Cívic Balsach, en motiu de la Festa
de la diversitat de Sabadell. 80 persones van veure l’exposició.
Sentmenat, del 1 al 30 de juny del 2011 al IES de Sentmenat, en el marc d’un projecte
que s’ha dut a terme en aquest institut: “El coltan i els mòbils”. 200 persones van
visitar l’exposició.
Castelldefels, del 14 al 26 d’octubre del 2011 a l’ajuntament de Castelldefels.
L’exposició va ser visitada per 200 persones.
Barcelona, del 28 de novembre al 19 de desembre del 2011 al Centre Cívic Can Deu.
Castellar del Vallès, del 19 de desembre del 2011 al 2 de gener del 2012 al Hall de
l’Auditori Municipal del municipi. 1000 persones van veure l’exposició.

Articles:
“República Democràtica Del Congo: esperances fallides”, publicat a La Directa, 9 de
març del 2011, pàgina 13, Secció A fons.
“El Coltan i la Guerra al Congo”, publicat a Regió 7, 24 d’abril del 2011, sessió Manresa
Societat.

10.3 Activitats de la campanya “Indígenes, quan la terra camina”
Exposicions:
L’exposició ha estat a 9 municipis: Sta. Coloma de Farners, St. Joan Despí, Canovelles,
St.Cugat, Tarragona, Girona, Tremp, Mollet, Vilanova i la Geltrú.

Projeccions del documental “Amazònia, Masato o petroli”:
Documental: ha estat emès per TVE (La 2), sumant les dues emissions del dia 25
d’octubre (14h i 00.30h) les xifres d’audiència a tot l’Estat espanyol són de 261.000
espectadors, a Catalunya les xifres desglossades d’audiència són de 45.000
persones.
Pel que fa la difusió del documental als municipis i festivals, enguany s’ha projectat
a 5 municipis i 2 festivals.
Pel que fa a la difusió del documental de forma online per la plataforma Vimeo, hem
comptabilitzat que l’han visionat persones 2.600 persones en la versió castellana i
179 en la versió catalana, en total doncs 2.779 visionats.
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Xerrades:
- Sabadell, 4 de juny del 2011, Acadèmia Catòlica (c/ Sant Joan, núm. 20). Conferència
sobre deute ecològic i danys a pobles indígenes, a càrrec d’Elisenda Salomó, en el
marc de les jornades “L’impacte ecològic del nostre consum sobre els països més
pobres”, organitzades per Justícia i Pau Sabadell. Varen assistir-hi 85 persones.

Escoles que han treballat la maleta pedagògica:
Durant l’any 2011 la maleta ha estat a 13 escoles (51 grups classe) de Catalunya, a cada
escola la maleta ha estat 30 dies per poder treballar-la bé.

10.4 Activitats de la campanya “Txetxènia, trenquem el silenci”
Exposicions:
- Vilanova i la Geltrú, del 30 d’abril a l’1 de juny del 2011, Ateneu Vilanoví. 100
persones van veure l’exposició.
Vilanova i la Geltrú, 30 d’abril del 2011, Ateneu de Vilanova i la Geltrú. Xerrada sobre
el conflicte armat a Txetxènia.

Xerrades:
Manresa, 17 de febrer. Xerrada El conflicte de Txetxènia i el seu impacte en les
ONGs russes, a càrrec de la responsable de la campanya “Txetxènia, trenquem el
silenci”. Intervenció emmarcada en el cicle de xerrades “L’estat del Món” que
l’associació “Amics de la Unesco” duu a terme cada any a Manresa.
Barcelona, Col·legi de Periodistes de Catalunya, 6 d’octubre del 2011. Acte "Anna
Politkòvskaia: 5 anys d'impunitats". Acte organitzat pel PEN Català i la Lliga dels Drets
dels Pobles, en motiu de l’aniversari de l’assassinat de la periodista russa.

Articles a mitjans:
“El Caucas Nord i la gihad internacional, més enllà dels mites”, publicat a Món Divers,
1 de febrer del 2011.
“El Cáucaso Norte y la yihad internacional, más allá de los mitos”, publicat al butlletí
CaucasNews que coordinen la Lliga dels Drets dels Pobles i l’Observatorio Eurasia,
febrer del 2011.
“El terrorisme al Caucas sobreviurà a Bin Laden”, publicat al diari Ara, 9 de maig del
2011, pàg. 14.
“La jihad al Caucas”, publicat al diari Ara, 9 de febrer del 2011, pàg. 16.
“La Fura i el tirà”, publicació electrònica Vilaweb, 5 d’octubre de 2011, portada.
“Anna Politkòvskaya no va ser un cas aïllat”, publicat a Media.cat, 7 d’octubre del
2011.
“Acosadas en Chechenia”, publicat a Artemisa notícies per Cynthia Eisenberg. 27 de
maig del 2011.

Entrevistes
Entrevista a COMRàdio comentant les notícies sobre les celebracions per l’aniversari del
Kadirov, programa “Arxipèlags de la memòria”, 18 d’octubre del 2011.
Entrevista a Ràdio Hospitalet, programa “Món Obert”, 5 de febrer del 2011.
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10.5 Activitats de Politeia
Per l’octubre i novembre del 2011 estava prevista la realització del III Curs sobre
filosofia de la pau. El curs, que va ser suspès per causes logístiques d’última hora, es
durà a terme entre febrer i març del 2012, amb el mateix temari i professorat. En
aquest curs, ens proposem analitzar els conceptes de democràcia, ètica, política, tant
a nivell personal com social, que ens poden donar certa llum sobre la crisi econòmica,
social i de valors que ens afecta a tothom.
Democràcia i política a debat a propòsit del moviment 15M, a càrrec de Joan
Botella, catedràtic de Ciència Política de la UAB.
La concepció democràtica republicana de Maximilien Robespierre, a càrrec de
Daniel Raventós, professor de sociologia de la UB.
La desobediència civil en democràcia, a càrrec d’Enric Prat Carvajal,
historiador, professor del Departament de Ciència Política i Dret Públic de la
UAB.
Simone Weil: la reflexió sobre la guerra i la crítica de la democràcia, a càrrec
de Cristina Basili, investigadora del Centre d’Estudis sobre Moviments Socials de
la UPF.
Filosofia i política de la no violència: fonaments, possibilitats i límits, a càrrec
d’Artur Domingo, professor d’història d’ensenyament de secundària.
La lluita antimilitarista i per la pau des del compromís personal i col·lectiu, a
càrrec de Pepe Beunza, primer objector de consciència no violent i pacifista a
Espanya.
Des d’una lectura de Simone de Beauvoir: El que és personal, és polític, a
càrrec de Rita Huybens, presidenta de la Lliga dels Drets dels Pobles.
Sobre pau, política i democràcia, a càrrec d’Artur Domingo, Rita Huybens i
Enric Prat Carvajal.

10.6 Activitats adreçades a les escoles i als instituts de secundària
- IES Ferran Casablancas de Sabadell. Concurs de contraportades per a la revista
Papers. Celebració del cinquè concurs per dissenyar les contraportades de la revista
Papers, dirigit a estudiants de secundària.
- Escola del Carme, Sabadell, novembre 2010 - febrer del 2011. Brigades antirumors.
Activitat realitzada conjuntament amb SCAI Sabadell, amb diferents sessions i dirigida a
trencar estereotips sobre immigració.
- Escola Joan Blanquer, Castellar del Vallès, gener – febrer 2011. Curs de conta contes
per a mestres. Adreçat a professorat d’educació infantil i primària.
- IES Pau Vila, Sabadell, gener 2011 – abril del 2011. Brigades antirumors. Activitat
realitzada conjuntament amb SCAI Sabadell, amb diferents sessions i dirigida a trencar
estereotips sobre immigració.
- CEIP Samuntada, Sabadell, 4 de febrer del 2011: Espectacle El laboratori del Dr.
Civinstein, a càrrec de CIA La Màscara, inclòs dins del programa Ciutat Escola.
- CEIP Andreu Castells, Sabadell, 16 de maig del 2011: Espectacle El laboratori del Dr.
Civinstein, a càrrec de CIA La Màscara, inclòs dins del programa Ciutat Escola.
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- CEIP Nostra Llar, Sabadell, 4 de novembre del 2011: Taller Biblioteca, descoberta i
alguna cosa més!, a la Biblioteca Vapor Badia de Sabadell, a càrrec de Judit Pérez i
Núria Puig. Activitat inclosa en el Ciutat Escola.
- CEIP Nostra Llar, Sabadell, 11 de novembre del 2011: Taller Biblioteca, descoberta i
alguna cosa més!, a la Biblioteca Vapor Badia de Sabadell, a càrrec de Judit Pérez i
Núria Puig. Activitat inclosa en el Ciutat Escola.

10.7 Altres activitats de sensibilització
- Sabadell, 16 març - 28 d’abril del 2011, Casal Pere Quart. Cicle de conferències
sobre llibertat de premsa i d’expressió. Activitat proposada per reflexionar sobre el
paper que juguen els mitjans de comunicació i els periodistes en la construcció de
societats més informades, i per tant, responsables, democràtiques i lliures.
Poder i democràcia: tancament d'un diari, a càrrec de Matxelo Otamendi. 16
de març del 2011.
Les tiranies contra la llibertat d'expressió: el Magrib, a càrrec de Salem Zenia.
29 de març del 2011.
Islàndia: noves lleis pel periodisme, a càrrec de Simona Levi. 6 d’abril del 2011.
Existeixen limits per la llibertat d'expressió?, a càrrec de Maria Dolors Massana.
28 d’abril del 2011.
- Sabadell, 24 de març - 5 de setembre de 2011. Cicle Els drets del poble amazic. Cicle
de xerrades, poesia i concert per donar a conèixer la realitat amaziga, tan present a la
ciutat de Sabadell. Organitzat per l’Ajuntament de Sabadell, Oficina Nova Ciutadania,
Consell de Solidaritat i Cooperació, Anaruz n Afrika, Sindacalistes Solidaris i Lliga dels
Drets dels Pobles.
Xerrada Història i actualitat dels amazics, a càrrec de Conxa Manzano i Amadeu
Pardo. 24 de març del 2011, Biblioteca Vapor Badia.
Xerrada La realitat actual del poble amazic: identitat i trets socials, a càrrec
d’Olga Jiménez, Rita Huybens, Salem Zenia i Salwa El Gharbí. 5 d’abril del 2011,
Centre Cívic de Can Puiggener.
Xerrada Taula rodona sobre la dona amaziga en l'esfera de les relacions
socials, a càrrec de Marta Farrés, Yolanda Aixelà, Abdeslam Amakthari, Asmaa
Aouttah, i Said El kadoui. 11 d’abril del 2011, Centre Cívic de Can Puiggener.
Recital de poesia amb Salem Zenia i Amadeu Pardo, amenitzat amb música
tradicional amaziga. 18 de juny del 2011, Centre Cívic de la Creu Alta - Cal
Balsach.
Acte de cloenda del cicle: concert amb els grups Bnat Houariyat i Port Bo. 5 de
setembre del 2011, plaça de la Creu Alta.
- Sabadell, 19 d’abril del 2011, Auditori del Carrer Lacy del Casal Pere Quart.
Presentació V Informe de l’Observatori Immigració de Sabadell, a càrrec de Margarida
Massot i Rita Huybens.
-Sabadell, abril - octubre del 2011, Regidoria de Cooperació i Solidaritat. Exposició Bla
Be Oumien, La força de les dones.
-Sabadell, 18 de juny del 2011, Plaça Dr. Robert. Xerrada amb presentació del V
Informe de l’Observatori Immigració de Sabadell, a càrrec de Margarida Massot i Sergi
Curbí.
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- Sabadell, 28 de setembre – 23 de novembre del 2011, Aliança Francesa (Carrer Sant
Joan, 35). Seminari De l’economia especulativa a les finances ètiques. Organitzat pel
grup Fiare de Sabadell i Nous Horitzons, amb la col·laboració de l’Aliança Francesa,
Coordinadora un altre món és possible, Emaús, Entesa per Sabadell, Lliga dels Drets dels
Pobles, Observatori del Deute en la Globalització, Centre d’Estudis i Recerca en
Migracions de la UAB i Centre d’Estudis sobre Moviments Socials de la UPF.
-Sabadell, 12 de novembre del 2011, Rodal de Sabadell. Caminada Popular: 2a
Caminada de Sabadell per la inclusió social. Amb la col·laboració de SCAI, Caritas,
Drapaires d'Emmaus, Actua Vallès.
- Sabadell, 18 de setembre del 2011, plaça del Doctor Robert, passeig de la plaça Major
i rambla de Sabadell. Participació en la Segona Mostra d’Entitats del Consell de
Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de Sabadell.
- Sabadell, 21 de setembre del 2011, plaça del Doctor Robert de Sabadell. Acte simbòlic
de commemoració del Dia de la Pau, en col·laboració amb SCAI i Drapaires d’Emmaus.
- Sabadell, 17 de desembre, jardí de l’Espai Cultura Unnim Obra Social, acte de
commemoració del Dia Internacional de la Persona Migrant. Tallers per a infants;
sessió de conta contes: “Saïd”, de Contxita Sal·larí i Alba García; taller de bastoners i
balls de bastons; música i balls de la Mediterrània amb el grup “Cous Cous de cançons”;
xocolatada popular i biblioteca mòbil.

10.8. 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
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. La Lliga assisteix a la Comissió de Codi
ètic de Fiare.

> ADHESIONS A MANIFESTOS
Al llarg del 2011, la Lliga ha acordat adherir-se i donar suport als següents
manifestos:
-

Manifestacions globals del 15 octubre. Crida a la reflexió i mobilització. Per
un sistema econòmic global més just. (14 d’octubre del 2011)

-

Carta de rebuig a les amenaces rebudes pel Capítol Sucre del Movimiento de
Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) de Colòmbia i en especial per una
de les seves membres, la Sra. Ingrid Vergara. (22 de desembre del 2011)

-

Manifest “Desmilitzaritzem la Festa del Cel i els aeroports”. (abril del 2011)

-

Manifest demanant la dimissió del conseller d'Interior Felip Puig. (1 de juny
de 2011)

-

Manifest “Prou retallades en cooperació, pau i drets humans”. Federació
Catalana d’ONG per al desenvolupament. (4 de maig de 2011)

-

Manifest conjunt contra el discurs polític racista. (11 de novembre del 2011)
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-

Manifest “Saló de l’Ensenyament 2011: L’exèrcit torna a envair els espais
educatius”. Campanya Desmilitaritzem l’Educació.

-

Manifest Pobresa Zero “17 d’octubre de 2011: Dia internacional per a
l'eradicació de la pobresa. Rebel·la’t contra la pobresa”. Confederació
Catalana d’ONGs. (13 d’octubre del 2011)

-

Manifest “No al tancament de l’SCAI. Per un servei ciutadà d’acolliment
integral de les persones immigrades”. (13 de desembre del 2011)

10.9. 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 –
Canovelles – Cardona – Castellar del Vallès – Castelldefels – Cerdanyola del Vallès –
Cornellà de Llobregat - Donostia - El Prat de Llobregat - Els Hostalets de Pierola Esparraguera – Espot - Esterri d’Aneu – Figueres – Gerri de la Sal - Girona – Granollers –
L’Hospitalet de Llobregat – Igualada – La Garriga – La Seu d’Urgell - Llavorsí - Lleida –
Lliçà de Vall – Manresa – Mollet del Vallès - Monistrol de Montserrat - Montcada i Reixac –
Navarcles - 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
d’Espí – Sant Joan de Vilatorrada – Sant Just Desvern – Sant Pau de Seguires – Sant
Quirze del Vallès – Sant Vicenç de Castellet – Santa Coloma de Farners - Santa Coloma
de Gramenet – Santa Pau – Santa Perpètua de Mogoda – Solsona - Sort – Tarragona –
Tàrrega – Terrassa – Torrelló - Tremp – Vic – Vilafranca del Penedès – Vilanova i la Geltrú
- Vilablareix.
Nous municipis on la Lliga dels Drets dels Pobles ha realitzat activitats durant el
2011: Mollet del Vallès - Santa Coloma de Farners – Sant Joan d’Espí – Tremp - Vilanova
i la Geltrú

Comarques on la Lliga dels Drets dels
Pobles ha realitzat activitats des del
2002.
Noves comarques on la Lliga dels Drets
dels Pobles ha realitzat activitats des
del 2009.

Darrera actualització: gener del 2012
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11. La gestió econòmica
Durant el 2011, per realitzar les activitats i les campanyes, la Lliga ha rebut
finançament dels següents organismes:
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