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1. Objectius i missió de la Lliga
Qui som?
La Lliga dels Drets dels Pobles és una organització no governamental, nascuda l’any
1977 que té com a objectius el reconeixement dels drets dels pobles, el foment de la
cultura de la pau i la transformació social. Actua mitjançant la denúncia, la
sensibilització i la recerca, i amb la força del voluntariat; treballa en xarxa amb altres
entitats i associacions.
Com treballem?
-

participant en la construcció d’un nou ordre fonamentat en el respecte a la
diferència
denunciant les causes de les injustícies que pateixen els pobles més vulnerables
sensibilitzant l’opinió pública envers aquestes problemàtiques
informant i incidint sobre conflictes oblidats i promovent la construcció de la
pau
fomentant la formació critica de les persones
promovent la formació política bàsica com a contribució a la regeneració
permanent de la democràcia
establint projectes de cooperació al desenvolupament que fomentin els lligams
entre els pobles

Des de l’any 2003 els comptes de la Lliga estan supervisats per un auditor extern, i el
resultat de les auditories es fa públic a través de la pàgina web i de les assemblees
anuals.

Els àmbits de treball de la Lliga
La Lliga desenvolupa bona part de les seves activitats a Catalunya i treballa en els
següents àmbits geogràfics: Txetxènia, Federació Russa, el Càucas, República
Democràtica del Congo, Perú i zona andina.
La Lliga defensa tots els drets humans, amb especial atenció als drets dels pobles
indígenes, el dret a l’alimentació i a la terra, la igualtat de gènere, la immigració, la
governabilitat, l’educació pel desenvolupament, la formació política i els conflictes
oblidats.
El pla anual de treball del 2012 ha hagut d’enfrentar-se i resoldre els nous reptes
causats per la situació actual de crisis que també ha afectat el món de les ONGs. S’han
buscat maneres per mantenir la base social de l’entitat i potenciar al mateix temps el
rol del voluntariat; s’ha seguit buscant aliances i col·laboracions amb altres entitats ja
que creiem que mai com ara aquesta és una estratègia necessària per tal de seguir
treballant amb qualitat; s’han buscat noves maneres de fer sensibilització entre la
ciutadania; i, finalment, s’ha treballat per potenciar el rol de la biblioteca, fent-ne un
patrimoni obert i compartit amb la ciutadania.
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2. Biblioteca i servei de recursos didàctics
Biblioteca de la Lliga dels Drets dels Pobles
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.
Durant el 2012 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.
En el 2012 la Biblioteca de la Lliga dels Drets dels Pobles ha comptat amb la
col·laboració d’un voluntari informàtic. L’objectiu a mig termini que es vol assolir és la
implementació d’un programa de gestió bibliotecària anomenat KOHA per informatitzar
les tasques d’organització i préstec de la biblioteca, així com donar visibilitat a la
col·lecció. A finals d’aquest any 2012 s’ha donat nom a la biblioteca: Biblioteca dels
Drets dels Pobles que té domini propi a la xarxa. Els treballs d’instal·lació del programa
es realitzaran a principis del 2013.

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.
Aquest any ha estat un any de canvis importants. El 2011 es va realitzar l’últim número
imprès de la revista, el número 50, que va ser també commemoratiu de tants anys de
treball de la revista.
A partir del 2012, tot i mantenir la continuïtat de la revista pel que fa a temes tractats i
metodologia de treball, s’ha començat una nova etapa.
La revista ara ja s’edita exclusivament en versió digital. Tot el treball de maquetació de
la revista, així com el de redacció, ha estat realitzat per voluntaris i voluntàries de la
Lliga dels Drets dels Pobles. Els canvis portats pel nou format han demanat un esforç
d’adaptació de la revista però, tot i així, s’ha aconseguit realitzar dos números, el 51
(primavera 2012) i el 52 (hivern 2012).
El nou format segueix tenint els apartats d’opinió, d’Amèrica Llatina, d’Àfrica i de
cinema. També, seguim comptant amb la participació, en concurs, d’alumnes del IES
Ferran Casablancas de Sabadell per dissenyar la contraportada de la revista.
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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”

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

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

Indígenes, quan la terra camina.
Articles de la campanya
Lliga dels Drets dels Pobles

Lliga dels Drets dels Pobles
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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

Revistes Papers

Número 51 (primavera 2012)

Número 52 (hivern 2012)

4. Les persones que fan possible la Lliga

La Lliga és possible gràcies al treball de 25
voluntaris i voluntàries, 210 socis i sòcies, 280
simpatitzants, 4 treballadores i 1 treballador a
jornada parcial.
A Sabadell i a comarques reben la nostra informació
265 entitats, centres d’ensenyament, mitjans de
comunicació i administracions.
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La junta directiva
Durant el 2012 la junta directiva ha adoptat un nou format, amb la incorporació de
membres de l’equip tècnic, a condició que fossin soci i que aquesta xifra no superés el
50% del total dels membres de la Junta. Aquest nou model ha servit per poder tenir un
instrument més àgil, capaç de donar resposta ràpida als nous reptes que se’ns han anat
presentant al llarg d’aquest any.
La nova junta directiva té ara aquesta composició:
Presidenta: Rita Huybens
Vicepresidenta: Elisenda Salomò
Secretària: Ester Garcia
Tresorera: Roser Giménez
Vocals: Lluís Nuñez i Massimo Tinnirello
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, tant 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 i els blocs de Contes
Solidaris i el de l’Observatori de la Immigració a Sabadell.
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.

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

Xarxa per la República
Democràtica del Congo

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)

Consell de Solidaritat de
l’Ajuntament de Castellar del
Vallès

Taula d’entitats sobre immigració
Ajuntament de Sabadell

FETS (Finançament Ètic i
Solidari)

Fiare, banca ètica
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Consorcis de treball
La Lliga ha seguit el 2012 realitzant campanyes de sensibilització i d’incidència política,
projectes de cooperació internacional, recerca i publicacions, amb d’altres entitats,
afins ideològicament:
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.

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

Elkartasun Aukera Elkartea
Nous Horitzons Sabadell

Som Energia

Fundació Autónoma Solidaria

Solidaritat UB

Coordinadora Un Altre Món és
Possible

Entrepobles

Federació Catalana d’ONG pels
Drets Humans

Esquerra Global Anticapitalistes
del Vallès

Federació d’Entitats Peruanes
de Catalunya (FEPERCAT)

Escola de Cultura de Pau

Centre Unesco de Catalunya

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

IES Ferran Casablancas de
Sabadell

Institut de Drets Humans de
Catalunya

Justícia i Pau

Grup d’Esplai l’Esquitx de
Sabadell

Grup FIARE Sabadell

Cineclub Sabadell

SCAI

Cooperacció

Obrim els Ulls

Quepo

Alternativa Intercanvi amb els
pobles Indígenes

Observatori del Deute en la
Globalització

Setem Catalunya

Plataforma Afectats per la
Hipoteca de Sabadell

Observatorio EURASIA

IES Arraona de Sabadell

Biblioteca Vapor Badia de
Sabadell

Ajuntament de Castellar del
Vallès

Campanya d’Afectats per
REPSOL-YPF

Universitat de Lleida

Destaquem el conveni existent 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.
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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 2012 s’ha seguit el treball plantejat pel període 2009-2011, però l’objectiu específic
ha estat:
Fomentar una reflexió sobre les alternatives reals a la crisi, en diferents àmbits.
Partint d’una base teòrica sobre la situació actual, plantejar alternatives efectives que
la ciutadania pugui dur a terme directament, per tal de canviar la seva situació i alhora
incidir activament en futurs canvis a la societat.
L’activitat principal va ser la preparació del “Seminari sobre alternatives a l’economia
especulativa”, realitzat al mes de maig a la Biblioteca Vapor Badia de Sabadell, en
col·laboració amb el Grup Fiare Sabadell, la Fundació Nous Horitzons, la Coordinadora
un Altre Món és Possible de Sabadell i Som Energia.
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6.2. 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.
D’altra banda, aquest any 2012 en concret un altre fet ha marcat la necessitat
d’implicar-se en un tema que, a priori, no s’havia contemplat: les eleccions
Presidencials de març de 2012. Van aixecar una gran expectativa, i van provocar una
gran mobilització entre la ciutadania i la societat civil. Uns mesos abans, el desembre
de 2011, va haver-hi molt enrenou després de les eleccions del 4 de desembre en què es
van escollir el Parlament. Va haver-hi frau massiu i la gent va protestar. Feia gairebé 20
anys que a Moscou no es veien manifestacions com les que es van produir el mes de
desembre, i el clamor popular va continuar fins les eleccions Presidencials, exigint que
no hi hagués frau novament. Així, per poder explicar i comentar de primera mà la
situació que es viuria a les eleccions de 2012, es va creure oportú estar a Moscou
durant les eleccions presidencials, degut a la transcendència que podien tenir.
Des del 2011, 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.

6.3. 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.
Aquest 2012 s’ha dissenyat el taller “ El circuit ocult dels minerals congolesos” - i els
seus materials- adreçat a alumnes de 3er/4rt ESO i batxillerat. L’objectiu d’aquest és
donar a conèixer la problemàtica que engloba l’extracció, l’explotació i
comercialització del coltan congolès, i reflexionar sobre els vincles que s’estableixen
amb el nostre consum. Així com, descobrir de primera mà les riqueses naturals que
posseeix aquest país, les dificultats de la població local per accedir-hi i la vinculació
d’aquestes riqueses amb el conflicte.
La metodologia emparada és dinàmica i promou la participació dels joves. Amb un
treball en petit grup en que es promou la recerca i anàlisi de la informació per part dels
propis alumnes. El taller es divideix en tres sessions.
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A més d’ampliar el fons informatiu i la periodicitat de notícies, el 2012 s’ha seguit
treballant amb la Xarxa d’Entitats per la República Democràtica del Congo.
L’acte més rellevant organitzat per part de la Xarxa ha estat la conferència “Reflexions
de la societat civil congolesa davant del Congrés Mundial dels Mòbils de Barcelona” a
càrrec de Moïse Kambere Kayitambya, activista congolès i defensor dels drets humans,
actualment secretari permanent de la xarxa GADHOP (Grup d'Associacions de Defensa
dels Drets Humans i de la Pau), el dia 5 de setembre a la seu de la Confederació
Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament.

6.4. Campanya Indígenes, quan la terra camina
Durant l'any 2012 la campanya ha continuat un any més el seu camí
gràcies al finançament rebut per part de l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament. Els eixos principals de treball durant
l'any s'han centrat en el desenvolupament i publicació de notícies i
articles per la pàgina web de la campanya (www.indigenes.cat) i la
contínua projecció del documental “Amazònia, Masato o petroli” que ha
anat a diferents municipis i festivals, tan de Catalunya, d'Espanya i
també a nivell internacional. Paral·lelament, s'ha mantingut una tasca
conjunta amb altres entitats, de lobby i pressió sobre indústries
extractives espanyoles presents en territoris indígenes de sud Amèrica per
tal d'assebentar-nos si les seves pràctiques eren respectuoses amb els drets dels pobles
indígenes i denunciar-les en casos en els quals aquests drets no han estat respectats. Un
segon nivell d'actuació de la campanya ha estat l'exposició i la maleta pedagògica ja que
aquests recursos no han gaudit de prou finançament perquè municipis i escoles
poguessin acollir-los gratuïtament, malgrat aquest condicionant l'exposició ha estat en
tres municipis i les maletes pedagògiques han visitat algunes escoles tot i que sense els
tallers complementaris.
A part dels nombrosos actes realitzats, cal destacar la segona projecció del documental
de campanya a Televisió Espanyola (La 2) com una fita important pel poder difusió
d’aquest mitjà.

6.5. Observatori de la Immigració de Sabadell (OIS)
Des del 2012 l’Observatori de la Immigració a
Sabadell (OIS) no compta amb la participació del
Forum IDEA, ja que la vessant de recerca qualitativa
en que el FORUM donava la seva principal contribució,
s’ha momentàniament aturat.
Com ja s’havia fet en els darrers anys, s’ha realitzat l’actualització de les dades
estadístiques sobre població estrangera a Sabadell, basant-se en les dades del padró
municipal del mes de juliol. S’hi 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.
S’ha
treballat
especialment
per
potenciar
el
bloc
de
l’OIS
obimmigraciosbd.wordpress.com/, amb diferent entrades sobre temes relacionats amb
la immigració tant a nivell ciutadà, com de Catalunya, Espanya o Europa.
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6.6. Contes Solidaris
Des del grup de Contes Solidaris, aquest any 2012 ha estat un any de consolidació i de
creació de noves activitats i també d'inserció en les xarxes socials. Ho detallem a
continuació.
S’ha consolidat el taller "Biblioteca, descoberta i alguna cosa més" a la biblioteca Vapor
Badia i estem preparant també dos tallers del mateix estil però amb temàtiques
diferents per desenvolupar en dues biblioteques més
de Sabadell, per tal d'apropar l'activitat als diferents
districtes i poder així, facilitar a les escoles el seu
desplaçament per fer el taller.
Degut a la manca de subvenció dins la campanya
d'Indígenes, no ha estat possible fer l'espectacle de
contes xaiauites "Nopanewe Papantari" a cap escola.
Aquesta activitat se segueix oferint però amb un
preu.
Vam fer una adaptació d'aquest espectacle, només amb els contes, per poder-lo oferir a
la biblioteca Clarà de Barcelona, on va tenir molt bona acollida. I ens va permetre
d'accedir i fer-nos conèixer a una zona nova.
Al mes de setembre vam participar a l'acte organitzat per la plataforma “Un Altre Món
és Possible”, per commemorar el Dia Internacional de la Pau, que va tenir lloc davant
del Mercat Central de Sabadell. Hi ha previstes mes col·laboracions amb la plataforma.
Al mes de desembre vam organitzar juntament amb l'Esplai Esquitx, un acte en
commemoració del Dia del Migrant, l'acte va tenir lloc a l'auditori de la biblioteca del
Nord de Sabadell. Estan previstes més col·laboracions amb l'Esplai Esquitx.
Hem detectat que s'ofereixen poques activitats per instituts en comparació amb les que
s'ofereixen per Infantil i Primària i per això estem preparant activitats dirigides a
Secundària i Batxillerat.
Hem seguit alimentant el nostre bloc de contes amb una freqüència setmanal, llevat del
mes d'agost, oferint tot d'activitats i contes degudament classificades perquè siguin
fàcilment localitzables. www.valorsdeconte.wordpress.com
Aquest any hem obert un compte de twiter al bloc de contes, @gdecontes . Ja tenim
110 seguidors. Aquesta incursió en les xarxes socials ens permet obtenir molta
informació de diversos àmbits, algunes de les quals es converteixen en entrades del
nostre bloc. Al mateix temps ens permet interactuar amb altres entitats i ens permet
donar a conèixer més àmpliament tot el què estem fent.
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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
Enguany s'ha mantingut el suport a líders i lideresses indígenes i mestissos de l'amazònia
peruana perquè aquests, en ple procés de conformació de les seves associacions de
defensa del seu territori, se'ls pogués acompanyar tant a nivell legal com formatiu
perquè gaudissin de plenes capacitats de lideratge i representativitat de les seves
comunitats. D'aquesta manera els serà més fàcil desenvolupar els plans comunitaris
dissenyats per les pròpies comunitats al mateix temps que podran reclamar a les
instàncies pertinents l'execució dels pressupostos previstos per a la millora de les
condicions de vida en les seves comunitats. El desembre de 2012 hi havia 5 associacions
constituïdes, de les quals 3 ja tenien estatuts i NIF propi per començar a treballar.
Al mateix temps s'ha iniciat un projecte per a formar joves de les diferents comunitats
en oficis tipus: mecànica i fusteria, ja que són oficis que manquen en la regió i que
segons els estudis previs han comprovat que podrien tenir una bona sortida laboral
degut a la qualitat de la fusta de la regió, entre d'altres raons.
El suport continuat a aquests líders es pot portar a terme gràcies al finançament del
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (a través de l’Ajuntament de Castellar
del Vallès), Ajuntament de Sabadell (Regidoria
Cooperació), i treballadors de l’Ajuntament de
Sabadell.
Paral·lelament, el mes de març de 2012 ha finalitzat
el projecte “Formació de líders femenines a
l’amazònia
per
a
l’enfortiment
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 compleixin des dels nivells familiars, comunitaris i institucionals. A
més s'ha construït una petita llar d'acollida per a dones víctimes de la violència
masclista a la comunitat de Varadero. El mes de febrer de 2012 la presidenta de la
nostra organització va visitar la regió de Balsapuerto per supervisar els 2 projectes en
marxa. El viatge va servir per fer l'avaluació final del projecte anteriorment esmentat al
mateix temps que valorar com es podia mantenir la seva continuïtat.
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8. La projecció exterior
8.1 Les pàgines web
L’any 2012, 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 7.463 visites durant el 2012. Això significa un augment
de les visites mensuals igual a 1.214. El web de la campanya de Txetxènia va comptar
amb un mitjana de 10.205 visites al mes, pujant de 2.300 visites mensuals respecte al
2011. El web de la campanya del Congo va rebre una mitjana de 7.807 al mes (2.675
visites mensuals més respecte al 2011). El web de la campanya de Pobles Indígenes va
rebre 3.952 visites mensuals de promig, augmentant així també respecte al valor de
l’any anterior (3.318).
La campanya de l’Observatori de la Immigració de Sabadell es basa en el format bloc i
s’actualitza periòdicament. El bloc va rebre 4.511 visites durant el 2012 (van ser 4.225
l’any anterior). Així, ha comptat amb 376 visites al mes de promig durant el 2012. El
web de la campanya “Bla Be Oumien” rep actualment una mitjana mensual de 767
visites mensuals. El web del documental “Amazònia, masato o petroli”i el bloc del Grup
de contes de la Lliga dels Drets dels Pobles reben, respectivament, 330 i 590 visites.
mensuals de promig .
A més que mitjançant els webs, les activitats de la Lliga i de les seves campanyes s’han
difós molt a través de les comptes de Facebook que s’han obert.
Actualment estan actives les comptes de Facebook de la Lliga dels Drets dels Pobles i de
les campanyes “Txetxènia, trenquem el silenci” i “Indígenes. Quan la terra camina”.
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Webs i blocs de la Lliga dels Drets dels Pobles

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 2012, també s’ha fet difusió del treball de la Lliga en
mitjans com TV3, Canal Català, el Diari de Sabadell, Radio 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.
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, El
Triangle, Expansión Media Cat., COMRàdio, Món Divers o Media.cat. S’han fet
entrevistes radio per Rac 1, Punt ORG i Radio Hospitalet i a la televisió per TV3 i
Barcelona Televisió.
Donats els bons resultats de la difusió feta en els mitjans de comunicació en anys
anteriors, durant el 2012 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 2012
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
projecte d’APS (Aprenentatge i Servei) organitzat des del
Punt del Voluntariat de l’Ajuntament de Sabadell. En el
marc d’aquest projecte, 2 alumnes de l’IES Vallès han pogut realitzar unes pràctiques
dins de la Lliga dels Drets dels Pobles.
També en l’àmbit escolar, s’han realitzat diferents sessions del taller “Biblioteca,
descoberta i alguna cosa més” per a escoles de primària i secundària.
Pel que fa a les altres activitats, destaquem la importància donada aquest 2012 a les
projeccions de pel·lícules i documentals, com a eina de difusió de les idees. Algunes de
les pel·lícules projectades, acompanyades per un cinefòrum i un debat, han estat
“Interferències”, “Janadesh. The people’s virdict” i “Erhal. Vés-te’n. Diari de la Plaça
Tahrir”.
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10. Resum de les activitats realitzades durant el 2011

10.1 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 projeccions a Igualada i Mataró.

Actes, xerrades, conferències i tallers:
Roda de premsa de la Xarxa. 27 de febrer 2012. Llançament de la campanya No amb el
meu mòbil.
- Barcelona, seu de la Confederació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i el
Desenvolupament, 5 de setembre. Reflexions de la societat civil congolesa davant del
Congrés Mundial dels Mòbils de Barcelona. A càrrec de Moïse Kambere Kayitambya,
activista congolès i defensor dels drets humans, actualment secretari permanent de la
xarxa GADHOP (Grup d'Associacions de Defensa dels Drets Humans i de la Pau).
- Sabadell, IES Vallès, 17 de desembre 2012. Presentació de la Lliga dels Drets dels
Pobles i xerrada sobre el conflicte del Congo. Es va projectar una part del documental
“Blood in the mobile”. A càrrec d’Iris Boadella. 94 alumnes de 3er d’ESO van assistir a
la xerrada.
- 4 TALLERS “El Circuit ocult dels minerals Congolesos”. A Castellar del Vallès. 14
de març 2012.
L’Institut Puig de la Creu de Castellar del Vallès va rebre l’exposició de la Campanya
Congo.
Es van realitzar 4 tallers amb alumnes de 3 ESO. Un total de 100 alumnes van participarhi.
- TALLER “El Circuit ocult dels minerals Congolesos”. A Lleida. 25 de maig 2012. El
Col·legi l’Estonnac de Lleida també va rebre l’exposició i va optar per fer el Taller. Es
va realitzar un taller amb 28 alumnes de 4 d’ESO.
- TALLER El Circuit ocult dels minerals Congolesos”. IES Arraona 1 taller amb 38
alumnes. Primer de batxillerat de lletres i el científic.

Recorregut exposició "Congo, perill de riqueses":
Castellar del Vallès, del 14 de febrer al 1 de març 2012 al Institut Puig de la Creu. 200
alumnes van visitar l’exposició.
Lleida, del 10 de maig al 1 de Juny 2012 al Col·legi Lestonnac de Lleida. Van veure
l’exposició 100 persones.
Tarragona, del 30 d’0ctubre al 17 de novembre del 2012. Van visitar l’exposició 150
persones.
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Sabadell, del 12 de desembre al 21 de desembre del 2012. IES Vallès. 90 alumnes van
veure l’exposició.

Articles i entrevistes:
La campanya ha estat present en els següents mitjans de comunicació:
“Les milícies es fan i es desfan en funció del control de les zones mineres”. Iris
Boadella. 3 d’octubre de 2012. La Directa. Sessió Roda el Món.
Entrevista a RAC 1 a Iris Boadella, responsable de la campanya “Congo, perill de
riqueses” i membre de la Xarxa d’Entitats de la RDC. 29 de febrer de 2012. El Món de
Rac 1: http://rac1.org/elmon/blog/el-coltan-ens-lliga-al-conflicte/
Responsabilitats, conseqüències i alternatives a l’explotació il·legitima del Coltan
congolès. Iris Boadella. Revista ONGC. Desembre-gener.

10.2 Activitats de la campanya “Indígenes, quan la terra camina”
Exposicions:
L’exposició ha estat a Sabadell a la Biblioteca Vapor Badia (16 d’abril – 4 de maig) i al
Casal d’avis de Can Rull (12 - 26 de novembre).
Projeccions del documental “Amazònia, Masato o petroli”:
El documental ha estat projectat durant el 2012 a:
-

Bilbao, del 5 al 7 de novembre de 2012, en el marc del II Cine Ciclo documental
zine dokumentalaren II. Zikloa.

-

Córdoba, del 5 al 7 de novembre de 2012, en el marc de la “X Mostra de
documentals i cinema social”.

-

Sabadell, 20 de novembre de 2012, Casal d’avis de Can Rull.

Tallers:
-

Barcelona, 15 de juny de 2012, Biblioteca Clarà. Narració de llegendes i contes
de l’ètnia xayauita l’Amazònia peruana. A càrrec de Judit Perez.

10.3 Activitats de la campanya “Txetxènia, trenquem el silenci”
Assistència i participació en seminaris, reunions, conferències i taules
rodones:
- Sevilla, Facultat de Periodisme de la Universitat, 18 de gener: “Insurgencia y
contrainsurgencia en el Cáucaso Norte”, conferència impartida dins la primera edició
d’AULA EURASIA, un cicle de conferències relacionades amb l’antic espai soviètic.
- Bilbao, Elkartasun Aukera, 3 d’abril: “Rusia-Chechenia: el muro invisible”,
conferència impartida dins la 4a edició del cicle “Puntos Calientes” .
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- Barcelona, Centre Unesco de Catalunya, 3 de maig: “Imatge dels caucasians a la
Federació Russa”, conferència impartida dins el cicle “Els drets de les minories”.

Xerrades i exposicions:
- Ripoll, dia 1 de juny del 2012. A Ripoll, no es va sol·licitar l’exposició de la campanya
Txetxenia, sinó una xerrada - exposició fotogràfica del viatge a Txetxènia. Per
respondre a aquesta demanda es va crear un power-point específic del viatge, que
conté un recull fotogràfic. 14 persones van assistir en l’activitat.
- Tarragona, 30 d’octubre de 2012. Convidats per l’Ajuntament de la ciutat, vam
inaugurar l’expo per, tot seguit, oferir el passi del documental “Nedoverye” i a
continuació realitzar una conferència sobre l’actualitat del conflicte. Van assistir 22
persones a la conferència.

Articles a mitjans i entrevistes:
- Vladímir Putin: part de la solució o del problema?” Vilaweb, 4 de març:
http://www.vilaweb.cat/mailobert/3991610/vladimir-putin-solucio-problema.html
- “El frau s’ha comès amb mètodes diferents”, Vilaweb, 5 de març 2012:
http://www.vilaweb.cat/opinio_contundent/3991791/marta-ter-putin-tornapresidencia.html
- “Conversa a Moscou sobre la tristesa electoral” , Vilaweb i butlletí “Caucas News”
març.
- “Rússia: continuïtat i canvis”, Butlletí “Caucas News” març
- «Moskuk Al-Qaeda aipatu arren, gatazkaren arrazoiak ez daude kanpoan» (entrevista
que van realitzar a la coordinadora de la campanya de Txetxènia per al diari Berria. 15
d’abril de 2012
- “Independència: el somni esmicolat” , butlletí “Caucas News” setembre.
- “Política en matèria de drets humans de la UE respecte Rússia”, butlletí “Caucas
News” novembre.
“El Putin de sempre per una Rússia diferent”, Revista Papers n.51

10.4 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, s’ha
dut 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.
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III Curs sobre filosofia de la pau.
Dilluns 6 de febrer del 2012- Democràcia i política a debat a propòsit del
moviment 15M, a càrrec de Joan Botella, catedràtic de Ciència Política de la
UAB.
Dilluns 13 de febrer 2012- La concepció democràtica republicana de Maximilien
Robespierre, a càrrec de Daniel Raventós, professor de sociologia de la UB.
Dilluns 20 de febrer del 2012- La desobediència civil en democràcia, a càrrec
d’Enric Prat Carvajal, historiador, professor del Departament de Ciència Política
i Dret Públic de la UAB.
Dilluns 27 de febrer del 2012- 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.
Dilluns 5 de març del 2012- Filosofia i política de la no violència: fonaments,
possibilitats i límits, a càrrec d’Artur Domingo, professor d’història
d’ensenyament de secundària.
Dilluns 12 de març del 2012- 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.
Dilluns 19 de març del 2012- 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.
Dilluns 26 de març del 2012- Sobre pau, política i democràcia, a càrrec d’Artur
Domingo, Rita Huybens i Enric Prat Carvajal.
Una nova oferta formativa s’ha proposat enguany, amb un treball conjunt amb altres
entitats de Sabadell. S’ha sentit la necessitat d’abordar uns temes d’actualitats que
tenen a veure amb l’actual situació de crisi, per tal d’estudiar-ne possibles solucions.
Des d’aquest treball ha nascut el Seminari: Alternatives a l'economia especulativa,
que es va realitzar a la Biblioteca Vapor Badia de Sabadell, des del 8 fins al 29 de maig.
Seminari: Alternatives a l'economia especulativa
Dimarts 8 de maig. Fiscalitat, estat del benestar i serveis públics. A càrrec de
Miguel Angel Mayo.
Dimarts 15 de maig. Perspectiva internacional de la crisi. A càrrec d’Arcadi
Oliveres.
Dimarts 22 de maig. Taller d’experiències pràctiques i alternatives:
Disobedència fiscal i Com facturar en energia verda a Sabadell. A càrrec de
Feliu Madaula i Sebastià Ruiz.
Dimarts 29 de maig. És possible una sortida europea a la recessió a partir de
l’equitat i la sostenibilitat? A càrrec d’Oriol Costa.
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10.5 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 sisè concurs per dissenyar les contraportades de la revista
Papers, dirigit a estudiants de secundària. El tema dels treballs ha estat les finances
ètiques.
- Escola Jaume Viladoms, Sabadell, 20 de gener del 2012: 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.
- Escola Santa Clara, Sabadell, 03 de febrer del 2012: 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.
- Escola Santa Clara, Sabadell, 07 de febrer del 2012: 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.
- Escola Santa Clara, Sabadell, 09 de febrer del 2012: 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.
- Escola Jaume Viladoms, Sabadell, 16 de novembre del 2012: 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.
- Escola la Ginesta, Valldirana. Maleta pedagògica l’Àfrica a l’escola, des del 20 de
febrer fins al 30 de març de 2012. En el marc de les activitats lligades amb la maleta
pedagògica , el dia 27 de març es va realitzar el taller de contes de l’Àfrica, a càrrec
de Carme Serra.

10.6 Altres activitats de sensibilització
- Sabadell, Biblioteca Vapor Badia, 25 de gener de 2012,. Projecció del documental
Janadesh. The people’s veredict i cinefòrum protagonitzat per Artur Domingo. En
col·laboració amb Fundació Quepo.
- Sabadell, Biblioteca Vapor Badia, 24 de febrer de 2012. Projecció de la pel·lícula
Interferències i cinefòrum protagonitzat per Jesús Carrión, membre de l’Observatori
del Deute en la Globalització. Acte organitzat conjuntament amb Fundació Quepo,
Esquerra Global Anticapitalistes del Vallès i Observatori del Deute en la Globalització.
- Sabadell, Biblioteca Vapor Badia, 13 de juny de 2012. Projecció del documental
“Erhal. Vés-te’n. Diari de la Plaça Tahrir”, amb cinefòrum a càrrec de Maria Fanlo.
- Tarragona, des del 27 de febrer fins al 12 de març, exposició de batiks Bla Be
Oumien. La força de les dones.
- Sabadell, Biblioteca Vapor Badia, 17 de maig de 2012, presentació del llibre “1352
mujeres tejiendo paz”, amb la participació d’Eman Khamas i de Rita Huybens.
- Sabadell, Casal Pere Quart, 19 de juny, xerrada Supermercats vs cooperatives de
consum. Quin model? A càrrec d’Ester Vivas.
- Sabadell, Plaça del Mercat, 21 de setembre. Celebració del Dia de la Pau. En
col·laboració amb Coordinadora Un Altre Món és Possible, Drapaires d’Emmaus, Rebost
Solidari de Sabadell, Anaruz N Àfrika i Intermón Oxfam.
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- Castellar del Vallès, Auditori Municipal, 18 d’octubre de 2012, projecció del
documental Tierra Nuestra i cinefòrum a càrrec de Lleonard Barrios, membre
d’Entrepobles. Acte organitzat en col·laboració amb Entrepobles.
- Sabadell, Biblioteca Ponent de Sabadell, 4 de desembre de 2012,. Celebració del dia
del migrant, amb contes i tallers per a infants de 3 a 12 anys. Acte organitzat en
col·laboració amb l’Esplai Esquitx i SCAI Sabadell.
- Sabadell, Centre Cívic de Sant Oleguer, 11 de desembre de 2012. Taller-debat “La
immigració a Sabadell. I tu com ho veus?”, realitzat en col·laboració amb SCAI
Sabadell.
- Sabadell, Bar de Ca l’Estruch, 14 de desembre de 2012. Celebració del Dia
Internacional dels Drets Humans. Xerrada “La PAH i l’autorganització com model de
lluita pel dret a l’habitatge”. A càrrec d’Elvi Mármol i Albert Jiménez.

10.7. 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 2012, la Lliga ha acordat adherir-se i donar suport als següents
manifestos:
- Manifest de Solidaritat amb el Poble Sirià. (12/07/2012)
- Manifest en Defensa d’una Política Pública Catalana de Cooperació per
la Pau els Drets Humans i el Desenvolupament. (24/07/2012)
- Manifest Jo Dono la Cara per la Cooperació. (21/07/2012)
- Carta abierta de organizaciones al Presidente del Gobierno, D, Mariano
Rajoy, pidiendo la adopción del II plan de Derechos Humanos.
(19/01/2012)
- Comunicat públic davant dels fets del CIE de Zona Franca. (16/01/2012)
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10.8. 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 – Mataró - 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 – Valldirana - Vic – Vilafranca del
Penedès – Vilanova i la Geltrú - Vilablareix.

Nous municipis on la Lliga dels Drets dels Pobles ha realitzat activitats durant el
2011: Mataró i Valldirana.

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: febrer del 2013
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11. La gestió econòmica
Durant el 2012, per realitzar les activitats i les campanyes, la Lliga ha rebut
finançament dels següents organismes:
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ORIGEN DELS RECURSOS DE L'ANY 2012
GENERA LITA T DE
CATA LUNYUA
500,00
1%

FONS PRIVATS
22.740,01
38%

ADM INISTRA CIONS
LOCA LS
36.857,18
61%

DESTINACIÓ DELS
RECURSOS DE L'ANY 2012
A P ORTA CIONS A A LTRES
ENTITA TS
822,50
1%

A DM INISTRA CIONS
22.794,99
38%
COOP ERA CIÓ A L
DESENVOLUPA M ENT
33.441,02
56%

SENSIB ILITZA CIÓ I
RECERCA
3.038,68
5%
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