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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 crítica 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: Federació Russa (especialment Caucas Nord), República 
Democràtica del Congo, Perú i selva amazònica. 
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. 
La Lliga dels Drets dels Pobles ha estat treballant durant aquest any en el marc d’un pla 
estratègic que va des del 2012 fins al 2016, i que per seva banda prorroga l’anterior pla 
de treball 2007-2011. Els plans de treball anuals s’insereixen dins dels plans estratègics 
per tal de assolir-ne els objectius. 
Encara que especialment en les àrees de treball al Caucas i a la República Democràtica 
del Congo el volum d’activitats s’hagi quedat afectat degut a la situació de crisi que ha 
afectat tot el sector de les ONGs a Catalunya, la Lliga dels Drets dels Pobles ha intentat  
seguir desenvolupant aquelles línies de treball que l’han caracteritzada durant els 
darrers anys.  
S’ha buscat mantenir la base social de l’entitat i aprofitar al màxim possible tota 
l’ajuda que ens arriba per part dels voluntaris; 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. 
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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’van cedir 2.595 a la Federació per tal que allà pogués disposar de millors condicions 
de conservació i es pogués dinamitzar i promocionar la seva consulta entre la 
ciutadania. Durant el 2014 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Biblioteca i servei de recursos didàctics  
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La Lliga dels Drets dels Pobles publica la revista Papers de manera periòdica i en format 
digital, i envia tres butlletins mensuals, un del Congo, un altre d’Indígenes i el 
Caucasnews. A més a més, a partir de les campanyes i de les activitats de sensibilització 
en els últims anys s’han editat tres documentals i diverses publicacions que se 
segueixen distribuint. 

 
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. Des de 
l’any 2012, la publicació de la revista es fa en format digital. Cal destacar que tot el 
treball de redacció i maquetació de la revista ha seguit sent realitzat per part de 
voluntaris de l’entitat. 
S’han realitzat el número 55 (gener 2014), on s’ha parlat del dret d’asil i la història dels 
processos de pau a Colòmbia, entre d’altres; el número 56 (juny 2014) destacant una 
entrevista a Jorge Vélez, que és la contrapart del projecte de cooperació que la Lliga té 
des de fa 18 anys a la selva amazònica del Perú; i el número 57 (octubre 2014) que 
conté un article sobre els camps de refugiats del sud del Líban o un altre dedicat a la 
lluita pels drets humans del poble amazic. 
Un any més, s’ha pogut comptar amb la participació dels alumnes del IES Ferran 
Casablancas de Sabadell en el concurs per dissenyar la contraportada de la revista. 
Enguany el guanyador ha estat Joaquim Rivas, alumne de 2n de Batxillerat. 

 

     
   Número 55    Número 56   Número 57 
    (gener 2014)   (juny 2014)   (octubre 2014)             

 

 

Butlletins 
 
Són una publicació mensual realitzada per la Lliga dels Drets dels Pobles, i el 
Caucasnews conjuntament amb l'Observatorio Eurasia, que pretenen apropar-nos a 
regions del món habitualment marginades de les primeres pàgines dels grans mitjans.  
 

  Butlletí Caucasnews n.46 - Desembre 2014 
  - El Caucas Nord: balanç de l'any 2014   (Mairbek Vatxagàiev) 
  - Ramzan "Neró" Kadírov (Ana Sánchez Resalt, Observatorio Eurasia) 
  - Independència, el somni esmicolat (Marta Ter Ferrer, Lliga dels Drets dels Pobles.

3. Publicacions i documentals 

http://www.dretsdelspobles.org/
http://observatorioeurasia.org/


 

 

Altres publicacions 

 
   “Guerres i Pau.  

       Teixint pensaments i reflexions universals” 
Lliga dels Drets dels pobles 

 

 

 

 

 

   
 

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 

Lliga dels Drets dels Pobles 

 
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 

   
 

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 

 
Maritxell Martí – Xavier Salomó 

Els Ama-zònic 
Lliga dels Drets dels Pobles 
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Documentals 

 

              

               “Mimi, la Joie”                        “El món de Darma”            “Amazònia, Masato o petroli”  
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La Lliga és possible gràcies al treball d’una vintena 
de voluntaris i voluntàries, 180 socis i sòcies, 320 
simpatitzants, i 3 treballadores a jornada parcial. 
A causa de la difícil situació econòmica i dels 
impagaments de les administracions públiques, 
aquest any s’ha hagut de deixar de comptar amb 
un treballador que estava a la Lliga 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 2014 la junta directiva ha variat, amb la incorporació dos membres. És una 
junta formada per 1 treballadora de la Lliga i 7 socis, i aquest model ens ha servit per 
poder tenir un instrument àgil, capaç de donar resposta ràpida als nous reptes que se’ns 
han anat presentant en aquest últim període. 

La junta directiva té aquesta composició: 

Presidenta: Rita Huybens 
Vicepresidenta: Elisenda Salomó 
Secretària: Ester Garcia 
Tresorera: Roser Giménez 
Vocals: Núria Jané, Josep Ramon Jiménez, Lluís Nuñez, 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 els grups de treball  de  Contes 
Solidaris, de Politeia i també sobre la Campanya de Txetxènia i un altre sobre la 
Campanya de Pobles Indígenes. També podem continuar mantenint els bloc de 
l’Observatori de la Immigració a Sabadell. Igual que el 2013, el 2014 ha estat un any en 
què l’aportació del voluntariat ha estat fonamental en l’organització de gairebé totes 
les activitats realitzades per part de la nostra entitat. La Marta Ter i la Iris Boadella, 
són les tècniques de les campanyes de Txetxènia i el Congo, respectivament. El Carmel 
Montllor el nostre representant al Consell de Solidaritat i Cooperació de Sabadell, el 
Josep Ramon Giménez és el responsable de la Revista Papers, la Begoña Basterretxea de 
Politeia, la Carme Ferrer d’immigració, la Judit Pérez i l’Ester Pobeda les encaregades 
del grup de Contes Solidaris, la Roser Jiménez de l’àrea d’administració i el Lluís Núñez 
de l’àrea de comunicació.  

 

 

 

 

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 

Xarxa per la República 
Democràtica del Congo 

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

Federació Catalana d’ONG per 
la Pau, els Drets Humans i el 

Desenvolupament 
Fiare, banca ètica 

FETS (Finançament Ètic i 
Solidari) 

Consell de Solidaritat de 
l’Ajuntament de Castellar del 

Vallès 

Taula d’entitats sobre immigració 
Ajuntament de Sabadell 

Taula de Nova Ciutadania 
Ajuntament de Sabadell 

 
 
Consorcis de treball 

 

La Lliga ha seguit el 2014 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 
Ajuntament de Castellar del 

Vallès 
Amnistia Internacional 

Nous Horitzons Sabadell 

 
CIEMEN 

 

Alliance Française 

Fundació Autónoma Solidaria Solidaritat UB 
Coordinadora Un Altre Món és 

Possible 

Cineclub Sabadell 
Universitat Autonoma de 

Barcelona 
Amics de la UNESCO de 

Barcelona 

SICOM Escola de Cultura de Pau Observatorio EURASIA 

La FEDE.cat 
IES Ferran Casablancas de 

Sabadell 
Institut de Drets Humans de 

Catalunya 

5. El treball en xarxa 



MEMÒRIA 2014          Lliga dels Drets dels Pobles 

 

     

  
10 

Justícia i Pau 
Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet Grup FIARE Sabadell 

Coinexem el Món SCAI Comissió de Periodisme Solidari 

Biblioteca Vapor Badia de 
Sabadell 

Espai Àgora Sabadell Biblioteca del Nord de Sabadell 

Observatori del Deute en la 
Globalització 

Col·legi Periodistes de Catalunya 
Plataforma Auditoria Ciutadana 

del Deute 

 
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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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 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.   
Dues han estat les accions principals pel 2014: 
1-. La realització de la segona part del II seminari sobre Cultura de la Pau a Santa 
Coloma de Gramenet (gener-març) i l’organització i realització del tercer curs, també a 
Santa Coloma de Gramenet. 
2-. Taula rodona-debat: 9N, Una cruïlla de 3 camins... o n’hi ha més? 
Dijous, 30 d’octubre al Casal Pere Quart de Sabadell. 
Amb Francesc Trillas i Jané, Pere Pugès i Dorca, José Rosiñol i moderat per Joan Marcet 
i Morera. 
 

 

Campanya Txetxènia, trenquem el silenci 
 

La campanya es va iniciar l’any 2005 amb la finalitat de 
sensibilitzar la població catalana sobre la situació en 
matèria de drets humans al Caucas Nord i, per 
extensió, a la Federació Russa. Tenim una pàgina web, 
www.txetxenia.org, on informem puntualment sobre 
les repúbliques nordcaucàsiques, informació difícil de 
trobar en els mitjans de comunicació del nostre país. 

També hi ha una extensa documentació sobre la regió, especialment en referència al 
conflicte armat que s'hi viu i a les vulneracions dels drets humans que s'hi cometen. El 
2011 vam obrir compte a Facebook, per poder interactuar millor amb els nostres 
seguidors i també tenir-los més actualitzats, i l’any 2013 vàrem obrir compte aTwitter, 
per poder arribar encara a més gent interessada en el tema. 

La campanya també compta amb una exposició fotogràfica que itinera per Catalunya, 
acompanyada de conferències, projeccions de documentals, etc. 

Hem publicat alguns llibres que aprofundeixen sobre el conflicte, i finalment, 
mencionar que estem treballant amb d'altres entitats i organitzacions nacionals i 
internacionals en una tasca d'incidència política i també per la realització d'accions 
urgents puntuals. 
 

6. Campanyes de sensibilització i recerca 

http://www.txetxenia.org/
http://pagines.sytes.net:8801/txetxenia/index.php?option=com_content&view=article&id=596&Itemid=59&lang=ca
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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, el taller “El circuit ocult dels minerals 
congolesos”,conferències a diferents municipis catalans i el treball en xarxa amb altres 
entitats. 
A més d’ampliar el fons informatiu i la periodicitat de notícies, s’ha seguit treballant 
amb la Xarxa d’Entitats per la República Democràtica del Congo: presentació a diferents 
municipis de Catalunya de la moció “no amb el meu mòbil” i compareixences al 
Parlament de Catalunya. 
La campanya ha rebut el suport econòmic de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament durant l’any 2014. 
 
 

Campanya Indígenes, quan la terra camina 
 
Actualment, la campanya es limita a mantenir la sensibilització sobre 
el món indígena a través del butlletí i de la pàgina web 
(www.indigenes.cat) Aquí hem anat publicant totes aquelles notícies i 
publicacions que ens han semblat interessants per tal de seguir 
conscienciant la societat dels perills que assetgen l'existència dels 
pobles indígenes, la seva dignitat, la seva cultura i el medi en el que 
viuen. Hem posat especial atenció en la immensa Amazònia, cada cop 
més colpejada pels interessos econòmics globalitzats, com ara 
l'extracció d'hidrocarburs, les explotacions de monocultius industrials o 
les construccions de preses hidroelèctriques amb interessos de 

desenvolupament industrial amb menyspreu absolut pels pobles no contactats i la vida 
harmònica de les comunitats indígenes i camperoles de la gran selva. 
 
 

Observatori de la Immigració de Sabadell (OIS) 
 

L’Observatori de la Immigració a Sabadell se centra 
en potenciar el bloc de l’OIS 
obimmigraciosbd.wordpress.com/, amb diferents 
entrades sobre temes relacionats amb la immigració 
tant a nivell ciutadà, com de Catalunya, Espanya o 
Europa. S’ha intentat donar una àmplia visió sobre 

aquests temes, expressant opinions sobre els fets de major actualitat o reproduint 
articles o vídeos apareguts a la xarxa i que fossin d’interès. 
 
 
 

http://www.indigenes.cat/
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Contes Solidaris 
 

Aquest 2014 el grup de Contes Solidaris de la Lliga 
ha organitzat tres activitats.  
El 29 de gener, Celebració del dia de la Pau i la 
Noviolència escolar a l’auditori de la Biblioteca 
Vapor Badia de Sabadell. El grup de contes va 
portar els més menuts a fer un Viatge pels colors 
de la ciutat. 
El 30 de novembre, taller de contes de l’Amazònia 
a Ripollet. Els nens i nenes es van endinsar a la 
selva peruana i van conèixer el poblat dels 
xayahuites. 

S’ha participacipat un any més en la commemoració del dia Internacional dels Drets 
Humans. Divendres 12 de desembre, a la Biblioteca del Nord de Sabadell, la Judit Pérez 
i l’Ester Pobeda van explicar 2 contes participatius. 
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PERÚ.  Asociacions de gestió i desenvolupament del Panarapura impulsen el 
desenvolupament comunal seostenible a través de les propostes dutes a 
terme per joves i dones capacitades. 

Es manté el suport a líders i lideresses indígenes i mestissos de l'amazònia peruana 
perquè aquests, en ple procés de consolidació 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 projecte ha buscat posar al servei de les 
comunitats les experiències obtingudes pels líders, 
joves i dones capacitats al llarg dels últims vuit 
anys del programa de desenvolupament de 
capacitats. S’han difós a nivell institucional i de 
govern els resultats aconseguits en les comunitats, 
així com els processos implementats. En aquest 
sentit els líders formats han comptat amb les eines 
bàsiques per poder desenvolupar els procesoss 
d’analisis de la realitat, de planificació i elaboració 
de polítiques, i de vigilància ciutadana. Llavors han 

transmès a les comunitats tot aquest aprenetatge adquirit durant anys de formació. 

Aquest projecte és una iniciativa conjunta entre DECA, sis associacions mancomunals 
del Paranapura, l’Escuela Mayor de Gestión Municipal, la Lliga dels drets dels Pobles, 
l’ajuntament de Castellar del Vallès, l’ajuntament de Sabadell i el Fons Català de 
Cooperació al desenvolupament. 

 

Estancia  de Jorge Vélez, contrapart del projecte de cooperació al Perú. Del 15 fins 
el 23 de setiembre 2014. 
Agenda de les activitats realitzades 
Dimarts 16: entrevista amb el Diari Sabadell i posterior reunió a la Lliga dels Drets dels 
Pobles. Dinar amb Ignasi Gimenez, alcalde de Castellar del Vallès. Entrevista a l’Actual  
i a Radio Castellar. 
Dimecres 17: Reunió i sopar amb les persones del  Grupo de  voluntaris  de la campanya 
i del projecte de la Lliga dels Drets dels Pobles. 
Dijous 18: entrevista a Radio Sabadell i reunió informal amb els membres del Consell de 
Cooperació de Castellar del Vallès. Jorge exposa la situació actual del projecte 2013-
2014, amb el video https://www.youtube.com/watch?v=EWaA2iIoZG0 
Divendres 19: Reunió amb tècniques de la regidoria de Drets Civils de l’ajuntament de 
Sabadell. 
Dilluns 22: trobada a Barcelona amb Victòria Planas del Fons Català de Cooperació. 
 
 

 

 

 

7. Projectes de cooperació al desenvolupamentrojectes de esenvolupament 

https://www.youtube.com/watch?v=EWaA2iIoZG0
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Les pàgines web 
 
En els darrers anys les pàgines webs s’han convertit en un del les eines de difusió més 
importants per la nostra entitat. Ja a partir del 2011 vam veure com la mitjana 
d’entrades als nostres webs anava creixent de forma constant i com la majoria de la 
gent que ens contactava per venir a fer voluntariat amb la nostra entitat, ens havia 
conegut mitjançant els nostres webs. De fet, ja des de l’elaboració del Pla de 
Participació en el 2010 s’havia vist que reforçar el rol dels webs dins de l’entitat era de 
primària importància. Per aquesta raó, en els darrers anys s’ha treballat per millorar 
constantment el contingut i el format dels nostres webs.  
Els webs actius de la Lliga dels Drets dels Pobles durant el 2014 han estat: 
 
 

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  

Blog de l’Observatori d’Immigració de Sabadell 

 

 

 
www.perillderiqueses.org  

Pàgina de la campanya del Congo 

 

 
www.indigenes.cat 

Pàgina de la campanya de Pobles Indígenes 
 

 

 
www.masatopetroli.org 

Pàgina del documental “Amazònia, masato o petroli” 

 

 

8. La projecció exterior 

http://www.dretsdelspobles.org/
http://www.txetxenia.org/
http://obimmigraciosbd.wordpress.com/
http://www.perillderiqueses.org/
http://www.indigenes.cat/
http://www.masatopetroli.org/
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A part dels webs, les activitats de la Lliga i de les seves campanyes s’han difós molt a 
través de les comptes de Facebook. Actualment estan actives les comptes de Facebook 
de la Lliga dels Drets dels Pobles i de les campanyes “Txetxènia, trenquem el silenci”, 
“Indígenes. Quan la terra camina” i “Congo. Perill de riqueses”. 

 
 
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 2014, hem continuat fent 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 (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. 
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. 
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Activitats de la campanya “Congo, perill de riqueses” 
 
Exposició “Congo, perill de riqueses”:  
. Barcelona, del 1 al 31 gener al Centre Cívic Riera Blanca.  
. Caldes de Montbui, del 10 al 20 de març a la Biblioteca Municipal. En el marc del Cicle 
sobre la República Democràtica del Congo: passat, present i reptes locals i globals per a 
posar fi als conflictes als Grans Llacs. Sant Andreu de Llavaneres, del 5 al 31 de maig, 
Biblioteca Municipal.  
. Sant Quirze del Vallès, octubre i novembre, al Centre Cívic Torre Julià i Centre Cívic 
Masia de Can Feliu.  
. Teià, del 3 al 19 de desembre, Biblioteca de Can Llaurador 
 

Xerrades/tallers/ Cinefòrum 

. Xerrada i inauguració de l’exposició “Congo, perill de riqueses” al centre Cívic Riera 

de Barcelona. 9 de gener. 

. Taller “el circuit ocult dels minerals congolesos”. IES Crusafont de Sabadell. 17 de 

març.  

. Taller “el circuit ocult dels minerals congolesos”. Alumnes de l’Escola d’adults 

l’Olivera de Sant Quirze del Vallès. 17 de novembre. 

. Cinefòrum “Blood in the Mobile”. Centre Cívic Masia de Can Feliu. Sant Quirze del 

Vallès. 18 de març. 

. Cinefòrum “Blood in the Mobile. Biblioteca de Can Llaurador. Teià. 17 de desembre. 

 

SEMINARI: “Passat,present i futur: 20 anys després del genocidi ruandès. Situació als 

Grans Llacs i el rol dels recursos naturals”. Dies: 14 d’octubre i 15 d’octubre del 2014 

Lloc: Auditori del CERC (Centre d'Estudis i Recursos Culturals) C. Montalegre, 7. 

Barcelona 

Ponents: Carles Soler, Mbuyi Kabunda, Filip Reyntjens i Andrés Zaragoza 

NOU BLOC: https://ruandaseminari.wordpress.com/  

 
Xerrada-debat:  Experiències viscudes al Nord-Kivu, República Democràtica del 

Congo. Les dones, les més vulnerables del conflicte 

Organitzat per: Comissió de Periodisme Solidari. Dimarts, 21 d'octubre a la Sala d'Actes 

del Col·legi de Periodistes. 

 

. Dijous 4 de desembre a les 19:00 h 
LLOC: Aliança Francesa. Sabadell 
Acte de tancament de campanya.“Conflictes oblidats: Caucas Nord i Grans Llacs”   

 

Viatge:  

Juliol 2014. Viatge i rodatge del documental Uchungu na Tunaimi (Crònica del dolor i 

l’esperança) a la República Democràtica del Congo. Membres de la Lliga dels Drets dels 

Pobles.  

 
 
 

9. Resum de les activitats realitzades durant el 2014 

https://ruandaseminari.wordpress.com/
http://pagines.sytes.net:8801/lligadrets/index.php?option=com_content&view=article&id=761:experiencies-viscudes-al-nord-kivu-republica-democratica-del-congo-les-dones-les-mes-vulnerables-del-conflicte&catid=49:destaquem
http://pagines.sytes.net:8801/lligadrets/index.php?option=com_content&view=article&id=761:experiencies-viscudes-al-nord-kivu-republica-democratica-del-congo-les-dones-les-mes-vulnerables-del-conflicte&catid=49:destaquem
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Activitats de la campanya “Txetxènia, trenquem el silenci” 
 
Xerrades: 
. “Juguem net: JJOO i DDHH a la Federació Russa”, 30 de gener 2014. Amb Mairbek 
Vatxagàiev i Svetlana Gannúixkina. 
. A Manresa, el 4 de febrer, xerrada sobre els DDHH a la Federació Russa aprofitant els 
Jocs Olímpics. 
. A Sevilla, 9 d’octubre 2014 “Viaje a Ramzanistán, la Chechenia actual” dins les 
Jornadas X Aniversario del Observatorio Eurasia, a la Facultat de Comunicació de la 
Universitat de Sevilla. 
. Dijous 4 de desembre 
LLOC: Aliança Francesa. Sabadell 
Acte de tancament de campanya.“Conflictes oblidats: Caucas Nord i Grans Llacs”   

 
 

Activitats de Politeia 
 
Al 2014 les activitats de Politeia s’han concentrat per una banda, en l’organització i 
desenvolupament del segon bloc del II curs i també del III curs sobre filosofia de la pau a 
Santa Coloma de Gramenet, i en l’altra, en l’organització d’un cicle de cinema a 
Sabadell sobre conflictes bèl·lics i pau al segle XX. A més a més, a Sabadell també es va 
organitzar una Taula rodona-debat sobre el 9N, titulat “Una cruïlla de 3 camins... o n’hi 
ha més?”. 
 
Segon bloc II CURS SOBRE FILOSOFIA DE LA PAU A SANTA COLOMA DE GRAMENET, a 
l’Espai per la Pau  
. Dilluns 13 de gener de 2014 
Virginia Woolf. La guerra, el patriarcat i l’emancipació de la dona,  a càrrec 
d’Elena Grau. 
. Dilluns 20 de gener de 2014 
La guerra del Vietnam i els moviments d’oposició a la guerra,  a càrrec d’Enric Prat. 
. Dilluns 27 de gener de 2014 
Experiències de processos de pau i diàleg, a càrrec  de Joan Botella. 
. Dilluns 3 de febrer de 2014 
Valoració dels processos de pau a Colòmbia,  a càrrec de Tono Albareda. 
 
CICLE DE CINEMA A SABADELL 
. Conferència inaugural 
Dimarts 22 abril, a l’Alliance Française de Sabadell 
"De la reforma de l'ensenyament al Nobel de la Pau: Ferdinand Buisson i els Drets de 
l'Home". A càrrec de Sébastien Bauer. 
. Conflictes bèl·lics i pau 
Cinema Imperial, dimarts 24 d'abril 
Pel·lícula Platoon (1986). Col·loqui posterior a la pel·lícula a càrrec d’Enric Prat 
Carvajal. 
. Cinema Imperial, dijous 8 de maig 
Harrison`s flowers (2000). Col·loqui posterior a la pel·lícula a càrrec d’Enric Prat 
Carvajal. 
. Dels Drets Civils al Black Power 
Dimarts 20 de maig, Biblioteca Vapor Badia de Sabadell 
El moviment pels drets civils als Estats Units (1955- 1968) Basat en un documental 
sobre música negra i lluita dels negres dels Estats Units pels seus drets. Col·loqui a 
càrrec d’Enric Prat Carvajal. 
. Dimarts 27 de maig, Biblioteca Vapor Badia de Sabadell. 
El Black Power. Documental: The Black Power Mixtape 1967-1975 (2011), de Göran 
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Hugo Olsson. Col·loqui a càrrec d’Enric Prat Carvajal. 
. Dimarts 3 de juny, Biblioteca Vapor Badia de Sabadell 
Malcolm X: biografia i pensament polític. Basat en un documental sobre la figura de 
Malcolm X. Col·loqui a càrrec d’Enric Prat Carvajal. 
 
III CURS SOBRE FILOSOFIA DE LA PAU A SANTA COLOMA DE GRAMENET, a l’Espai 
per la Pau. 
. Dilluns 20 d’octubre 
La figura de Nelson Mandela, a càrrec d’Enric Prat. 
. Dilluns 27 d’octubre 
Conflictes oblidats a l’Àfrica: Grans Llacs, el Zaire, Rwanda. A càrrec de Josep Maria 
Royo. 
. Dilluns 3 de novembre 
Centenari de la Primera Guerra Mundial (1914-1918): el pacifisme en la cruïlla. A càrrec 
de David Devesa. 
. Dilluns 10 de novembre 
El pacifisme d’Albert Einstein, la consciència de la ciència. A càrrec de Jordi Mir. 
. Dilluns 17 de novembre 
75 aniversari de la Guerra Civil Espanyola. A càrrec de Rosa Toran. 
. Dilluns 24 de novembre 
Simone Weil, la reflexió sobre la guerra i la crítica de la democràcia. A càrrec de 
Maria de la Fuente. 
 
 

Altres activitats de sensibilització  

. IES Ferran Casablancas de Sabadell. Concurs de contraportades per a la revista Papers. 
Celebració del setè concurs per dissenyar les contraportades de la revista Papers, dirigit 
a estudiants de secundària. El tema dels treballs ha estat la campanya “Centres 
Internament Estrangers”.  

. Commemoració Dia Escolar de la No-Violència i de la pau. 29 de gener, a la Biblioteca 
Vapor Badia de Sabadell. Taller adreçat a infants d’entre 3 i 12 anys, dinamitzat pel 
Grup de Contes Solidaris de la Lliga dels Drets dels Pobles. En col·laboració amb 
Coordinadora Un Altre Món És Possible. 

. Acte simbòlic per la pau amb el lema de Bertha von Suttner: Cada guerra és el germen 
de la següent. 21 de setembre. Plaça del Dr. Robert de Sabadell. En col·laboració amb 
Coordinadora Un Altre Món És Possible. Lectura de poesies per part de Roc Casagran. 
 
 

Activitats internes de la Lliga  
 
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 2014, la Lliga ha acordat adherir-se i donar suport als següents manifestos: 
. Manifest pel canvi de nom del carrer Alfons XIII per “carrer de la República”. 
Sabadell, 10 de juny de 2014 
. Manifest contra l’Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió. 
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Durant el 2014, per realitzar les activitats i les campanyes, la Lliga ha rebut 
finançament dels següents organismes: 

 

 

  

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. La gestió econòmica 
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ORIGEN DELS RECURSOS DE L’ANY 2014 

 

 

 

 

 
 
DESTINACIÓ DELS RECURSOS DE L’ANY 2014 
 

 
 


