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1. Objectius i missió de la Lliga

La Lliga dels Drets dels Pobles, nascuda l’any 1977, té
com a objectius el reconeixement dels drets dels
pobles, el foment de la cultura de la pau i la
transformació social mitjançant la denúncia, la
sensibilització i la recerca, comptant amb la força del voluntariat, el treball en xarxa
amb altres entitats i el suport dels socis i sòcies.
Treballa per la sensibilització de l’opinió pública envers les problemàtiques derivades
de la manca de drets i de l’existència de conflictes, la formació de persones
interessades en aquests temes i la seva divulgació, contribuint així a la construcció
d’un nou ordre fonamentat sobre el respecte mutu i la solidaritat. Fomenta la
formació política bàsica com a contribució a la regeneració democràtica permanent.
Participa en l’establiment de projectes de cooperació al desenvolupament que
fomentin els lligams entre els pobles.
El pla anual de treball del 2008 ha prioritzat la renovació i creixement de la base
social de la lliga, la conversió de la biblioteca en un patrimoni obert i compartit i la
cerca d’aliances amb altres entitats afins a la Lliga.

2. Biblioteca i servei de recursos didàctics
Biblioteca sobre la cultura de la pau
És un espai amb un fons específic sobre la recerca en la
cultura de la pau. Conté documents i materials sobre
Amèrica Llatina, Àfrica Negra, el món àrab i musulmà,
migracions, economies alternatives, conflictes, política,
ètica, filosofia... La consulta està oberta a tothom i,
específicament a estudiants de secundària i universitaris.
Actualment hi ha un fons de 6.356 llibres i documents, i rebem 47 revistes i butlletins
de diverses temàtiques.

Servei de recursos didàctics
Adreçat a professionals de l’educació (mestres, educadors socials,
monitors d’esplais...) per treballar temes relacionats amb la
solidaritat, les desigualtats nord-sud o diversos conflictes. Consulta,
préstec o distribució de materials didàctics relacionats amb la
cultura de la pau. Actualment disposem de 837 materials en préstec.
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3. Publicacions
Publicacions periòdiques: La revista Papers i el butlletí 4 idees
La revista Papers parteix de l’objectiu de crear opinió i de motivar a
la reflexió i debat, amb la publicació d’articles amb informació
alternativa a la dominant. Destaquem els apartats d’opinió, d’Amèrica
Llatina, d’Àfrica i el de cinema. Aquest any 2008 s’han publicat els
números 40 (especial 30 anys de la Lliga), 41 i 42 (monogràfic de
salut), consolidant el nou format en color de la revista. S’ha realitzat
la segona edició del concurs dirigit als joves de l’IES Ferran
Casablancas per dissenyar la contraportada de la revista.
El butlletí 4 idees s’edita conjuntament entre Cooperacció,
Fundació Akwaba i Lliga dels Drets dels Pobles. Durant el 2008 se
n’han editat quatre números monogràfics sobre gènere, pobles
indígenes, crisi alimentària i conflictes i pau. L’objectiu és donar
a conèixer a la població catalana els diferents àmbits de treball
de les tres entitats implicades i les desigualtats que es volen combatre tant a nivell
local, com també nivell global. S’inclouen articles de reflexió i recomanacions
culturals relacionades amb els temes tractats.

Altres publicacions
A partir de les campanyes i de les activitats de sensibilització hem editat diverses
publicacions:

La autodeterminación de los
pueblos, Editorial Icària

Chechenia, rompamos el silencio,
Editorial Icària

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
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4. Les persones que fan possible la Lliga
La Lliga és possible gràcies al treball de 30 voluntaris i
voluntàries, 309 socis i sòcies, 383 simpatitzants, 2
treballadors a jornada completa i 8 a jornada parcial.
A Sabadell i a comarques reben la nostra informació 590
entitats, centres d’ensenyament, administracions i mitjans de comunicació.
Durant el 2008 la junta directiva ha estat formada per:
Presidenta: Rita Huybens
Vicepresident: Carmel Montllor
Secretària: Ester Garcia
Tresorer: Josep Lluís Núñez
Vocals: Lluís Pujolar, Jordi Alay, Fermí Vallbé, Ester Pobeda, Joana Díez i
Begoña Basterretxea
Durant el 2008 s’ha realitzat una assemblea general de socis, l’assemblea ordinària
que va tenir lloc el 12 d’abril. S’han realitzat 11 reunions de junta (els últim dilluns
de cada mes).

5

MEMÒRIA 2008

Lliga dels Drets dels Pobles

5. El treball en xarxa
Representació en plataformes, xarxes, etc.
La Lliga participa activament en diverses plataformes, federacions i entitats i
associacions, defensant el treball en xarxa com a mitjà per aconseguir transformar la
societat:
Consell de Solidaritat de
l’Ajuntament de Sabadell

Coordinadora un Altre Món és
Possible de Sabadell

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

Federació Catalana d’ONG pel
Desenvolupament

Federació Catalana d’ONG pels
Drets Humans

Oficina de Dinamització del
Centre de Sabadell

Taula Catalana per la Pau i els
Drets Humans a Colòmbia

SENDERI (Butlletí d’Educació en
Valors

FETS (Finançament Ètic i
Solidari)

Fiare, banca ètica

Red Solidaria Itaca, amb
Mundubat, Cooperacció i OSPAAL

Taula del Tercer Sector

Consell de Solidaritat de
l’Ajuntament de Castellar del
Vallès

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

Consorcis de treball
La Lliga està realitzant campanyes de sensibilització, projectes de cooperació
internacional, recerca i publicacions, amb d’altres entitats, afins ideològicament:
Àfrica Viva + Associacions africanes de Sabadell + Lliga = Maleta pedagògica sobre l’Àfrica
COLCPIS (Col·legi Oficial de Llicenciats/des en Ciències Polítiques i Sociologia) + Lliga = Politeia
Cooperacció + Entrepobles + Lliga = Campanya Colòmbia, pau en moviment
Cooperacció + Fundació Akwaba + Lliga = Butlletí 4 idees
EDPAC (Educació per l’Acció Crítica) + Biblioteca Vapor Badia + Lliga = Dinamització Centre de
Documentació
Farmacèutics Mundi + Fundació Akwaba + Lliga = Campanya Ble be oumien. La força de les dones
Fòrum IDEA + Lliga = Observatori per la Immigració de Sabadell
Solidaris amb el poble sahrauí + Lliga = Campanya Sàhara, per la resolució pacífica del conflicte
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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

AMAS

Amnistia Internacional

Campanya Qui deu a qui?

Càtar Films

CEAR

Col·lectiu d’associacions de
persones immigrades de
Sabadell

Contes Solidaris

Coordinadora Un Altre Món és
Possible

Dones d’Igualada

Federació Catalana d’ONG pels
Drets Humans

Fòrum Internacional per la
Veritat i la Justícia a l’Àfrica i
als Grans Llacs

Fundació Jaume Bofill

Fundación CEPS

Escola de Cultura de Pau

IES Escola Industrial

IES Ferran Casablancas de
Sabadell

Institut de Drets Humans de
Catalunya

Justícia i Pau

Ordint la Trama

OVNI

Sant Quirze Solidari

SCAI

Trenkalòs

Veterinaris sense fronteres

Destaquem la renovació del conveni signat amb
l’Ajuntament de Sabadell per col·laborar amb el Fons de
Cultura de Pau de la Biblioteca Vapor Badia. Els eixos
d’aquest són la recomanació en la compra de llibres i
l’organització conjunta d’actes i materials relacionats
amb aquesta temàtica, com els plafons de
sensibilització.
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6. Campanyes de sensibilització i recerca
Campanya Txetxènia, trenquem el silenci
La campanya, iniciada l’any 2005, ha seguit visitant diversos
municipis catalans, a través d’una exposició fotogràfica,
acompanyada de conferències, projeccions de documentals i
actes reivindicatius amb la finalitat de sensibilitzar la
població catalana sobre la situació dels drets humans a
Txetxènia i al Caucas nord. Tanmateix, s’ha creat una xarxa
estatal i internacional amb diverses ONGs de drets humans sensibles al tema txetxè
amb les quals estem treballant en diversos projectes. La campanya s’està realitzant
gràcies al suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la
Generalitat de Catalunya i de l’Oficina per a la Promoció de la Pau i dels DDHH.

Campanya Bla be Oumien, la força de les dones
Seguint la tasca del consorci format per la Fundació Akwaba,
Farmacèutics Mundi i la Lliga dels Drets dels Pobles, el 2007
s’ha impulsat una campanya per exposar la situació de les
dones infectades per la sida a Costa d’Ivori. La campanya
s’estructura en una exposició informativa amb batiks (tècnica
africana de pintar sobre tela), i s’acompanya amb xerrades a
càrrec de Marie François Affoua, periodista de Costa d’Ivori, i de Montserrat Artés,
membre de la Lliga. Després d’un any i mig de treball, s’ha presentat el documental
Mimi, la joie, coproduït pel consorci i Càtar Films. La campanya ha rebut el suport
de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, l’Institut Català de les Dones i la Diputació de
Barcelona.

Campanya Congo: perill de riqueses
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 i conferències a diferents municipis
catalans. La campanya ha rebut el suport de l’Oficina de Promoció de la Pau i els
Drets humans de la Generalitat de Catalunya.
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Observatori de la Immigració de Sabadell (OIS)
Durant el 2008, el grup de treball de l’Observatori de la
Immigració de Sabadell (OIS), format per membres del Fòrum
IDEA i per membres de la Lliga, ha desenvolupat el projecte
Immigració i Ciutadania, de la coexistència a la convivència. A
nivell local, l’OIS ha treballat en la creació de recursos
educatius i tallers de sensibilització envers la població
majoritària, d’activitats lúdiques per a barris i taules rodones,
així com també la mobilització social per commemorar el 18 de desembre. I fora de
l’àmbit local, s’ha col·laborat en una recerca sobre la percepció de la població
immigrada a la ciutat en relació a l’acollida i la ciutadania sabadellenca, promoguda
pel Consell d’Europa i s’ha estat present al III Fòrum Social Mundial de les Migracions,
presentant la proposta metodològica del Catàleg de Bones Pràctiques relacionades
amb la gestió de la immigració a nivell local. La tasca de l’OIS ha rebut el suport de
la Fundació Jaume Bofill, l’Obra Social de Caixa Sabadell i l’Ajuntament de Sabadell.

Campanya Pobles Indígenes: Quan la terra camina
El mes de novembre la Lliga va iniciar la campanya de sensibilització
sobre els pobles indígenes davant del repte de la globalització,
anomenada Pobles indígenes: Quan la terra camina... i els drets es
trepitgen. Durant tres anys s’organitzaran activitats per a la població
infantil i adulta, es produiran materials diversos, com una exposició, un
documental i contes per a infants, es treballarà també en xarxa amb
altres entitats afins com Alternativa o CEAM. Aquest projecte de
sensibilització parteix de l’experiència acumulada al llarg de més de 17
anys a través del projecte de cooperació de la Lliga i el grup Yurimaguas pels pobles
indígenes. La campanya de sensibilització rep el suport de l’Oficina de Promoció de
la Pau i els Drets humans de la Generalitat de Catalunya.

Campanya Sàhara, per la recerca d’una solució pacífica del conflicte
La Lliga dels Drets dels Pobles, en consorci amb l’entitat
Solidaris amb el Poble Sahrauí, va organitzar el novembre
passat un seminari d’anàlisi política sobre el conflicte del
Sàhara Occidental. En aquest seminari es va fer un anàlisi en
profunditat dels motius del reiterat fracàs de les negociacions
entre marroquins i sahrauís i es van estudiar noves propostes
polítiques en un intent de fer una aproximació diferents. Hi havia moltes opinions
diverses, i això va significar un debat molt interesant. Els arguments i conclusions
han estat recollits en un monogràfic sobre el Sàhara de la Revista Papers. Aquest
seminari va rebre el suport de l’Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans i de
la Diputació de Barcelona.
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Campanya Colòmbia per la Pau
A través del treball en xarxa, la Lliga dels Drets dels Pobles
inicia un nou projecte de sensibilització i denúncia sobre el
conflicte de Colòmbia. Conjuntament amb dues ONG
barcelonines, Entrepobles i Cooperacció, s’ha iniciat al 2008 la
campanya "Colòmbia, pau en moviment ". A més d’oferir
informació sobre el conflicte que castiga aquest país sudamericà, es presenten diverses iniciatives de moviments
socials i entitats colombianes que treballen intensament per contribuir a la fi del
conflicte, al respecte i al foment dels drets humans i a la reparació de les víctimes
després de tants anys de violència contra la societat civil. La campanya es fonamenta
en una exposició itinerant i en guies informatives.

7. Projectes de cooperació al desenvolupament
PERÚ. Desenvolupament de les capacitats de lideratge, gestió i
governabilitat de les comunitats indígenes de l’Amazònia peruana
El juliol del 2007 la contrapart local, l’Associación Seglar
Misioneros de Jesús, va iniciar un nou projecte de tres anys de
durada amb l’objectiu d’enfortir els líders comunals de 59
pobles amazònics, per tal que adquireixin les capacitats
suficients per participar en els espais socials i polítics en els que
tenen dret com a ciutadans, aprofitant els plans participatius
que està promovent el govern peruà en les anomenades polítiques de
descentralització.
Es treballa per tal que les comunitats puguin identificar les seves oportunitats i les
seves potencialitats, per tal d’impulsar plans i projectes de desenvolupament
comunal, i també enfortir les seves organitzacions (a través de les juntes comunals),
amb la finalitat de poder resoldre problemes de salut, d’educació i de producció, de
manera concertada. També es pretén consolidar els espais de concertació distrital, i
es crearan els mecanismes per tal que els diferents sectors puguin respondre a les
necessitats detectades per les comunitats. Es cercarà l’empoderament de les
comunitats i alhora es buscaran els mecanismes per poder accedir al
desenvolupament. El projecte ha comptat amb el finançament de l’Agència Catalana
de Cooperació al Desenvolupament, la Fundació Sabadell Solidari i del Fons Català de
Cooperació (a través de l’Ajuntament de Castellar del Vallès i de la Diputació de
Barcelona).
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8. La projecció exterior
Les pàgines web
L’any 2008, la web de la Lliga segueix amb el programari lliure Joomla, que permet
agilitzar molt les actualitzacions. Les pàgines de la Lliga i de Txetxènia es mantenen
amb alts nivells de visites. Les campanyes del Congo, de Bla be Oumien i de
l’Observatori de la Immigració de Sabadell es basen en el format blog i s’actualitzen
periòdicament.

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

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

http://obimmigraciosbd.wordpress.com
Pàgina de l’Observatori d’Immigració de Sabadell
Mitjana de 20 entrades al dia

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

www.blabeoumien.org
Pàgina de la campanya Bla be oumien
Mitjana de 30 entrades al dia
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Els mitjans de comunicació
Com és habitual en les activitats que realitza la Lliga, l’impacte en els mitjans de
comunicació local és força important, destacant el Diari de Sabadell, el Punt Diari i
Ràdio Sabadell. Aquest any 2008, també s’ha fet difusió del treball de la Lliga en els
diversos diaris gratuïts de la ciutat (A Sabadell Més o Sabadell Press) o mitjans com
Vilaweb Sabadell o Canal Català, així com en altres publicacions locals d’altres
municipis, com ara a Castellar del Vallès (Revista La Forja, L’Actual o Ràdio
Castellar), Barberà del Vallès (Ràdio Barberà) o L’Hospitalet (Ràdio Hospitalet) entre
d’altres.
Cal dir, que a partir de les campanyes hem pogut aparèixer a d’altres mitjans
d’àmbit nacional i estatal. Citem els més importants: Le Monde Diplomatique, El
Periódico, Ràdio 4 o COM Ràdio.

La participació en seminaris i xarxes internacionals
PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI SOBRE POBLACIÓ IMMIGRADA AL CONSELL D’EUROPA
Els dies 27 i 28 de març, dues membres de l’OIS varen presentar els resultats de la
recerca “Estudi sobre els estereotips respecte la població immigrada”, davant del
Consell d’Europa a Estrasbourg, i concretament davant de la Divisió pel
Desenvolupament de la Cohesió Social, òrgan promotor d’aquesta recerca que va ser
desenvolupada durant els mesos de gener i febrer entre col·lectiu nouvingut de
Sabadell.

FÒRUM SOCIAL MUNDIAL DE LES MIGRACIONS, RIVAS VACIAMADRID, MADRID
Des de l’11 al 14 de setembre, dues membres de la Lliga i de l’OIS, varen ser presents
al llarg de totes les jornades de la 3a edició del Fòrum Social Mundial de les
Migracions, que novament va celebrar-se a Rivas Vaciamadrid. Les membres de la
Lliga van participar en les diferents activitats i seminaris, i a més, van format part
d’un dels tallers organitzats per les entitats, on es va presentar la feina feta des de
l’OIS, concretament la proposta del Catàleg de Bones Pràctiques.

PRESENTACIÓ DE FIARE, BANCA ÈTICA A SABADELL
El dia 10 de novembre, la Lliga va presentar públicament el projecte de FIARE, Banca
ètica a Sabadell per donar a conèixer aquesta iniciativa que vincula la banca amb
l’interès i benefici social, i no només econòmic. Presentació a càrrec de Peru Sasia,
director de FIARE.

JORNADES DE DEBAT: ORGANITZACIONS DEL TERCER SECTOR, POLÍTIQUES
PÚBLIQUES I POBLES INDÍGENES
La Lliga dels Drets dels Pobles va participar en les jornades organitzades pel
departament d’Antropologia Social i Cultural de la UAB, en les que es va fer balanç de
les polítiques públiques dirigides als pobles indígenes així com valorar la incidència de
les organitzacions del tercer sector sobre aquestes comunitats. 18 de novembre,
Universitat Autònoma de Barcelona.
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9. Activitats realitzades durant el 2008

9.1. Activitats adreçades a les escoles i als instituts de secundària
> CONTES DE L’ÀFRICA EMMARCATS EN EL CATÀLEG CIUTAT I ESCOLA 2007/2008 DE L’AJUNTAMENT
DE SABADELL
Amb Carme Serra, rondallaire. Narracions als CEIP Nostra Llar, Joan Maragall i Antoni
Gaudí.
> CONTES DE L’AMAZONES EMMARCATS EN EL CATÀLEG CIUTAT I ESCOLA 20087/2009 DE
L’AJUNTAMENT DE SABADELL
Amb Carme Serra, rondallaire. Narracions al CEIP Nostra Llar.
> CONTES DE LA MEDITERRÀNIA
Amb Carme Serra, rondallaire. Narracions per al CEIP Bernat de Mogoda, Escola Tabor i
Centre Cívic La Creueta de Santa Perpètua de Mogoda.
> MALETA PEDAGÒGICA L’ÀFRICA A L’ESCOLA. TALLERS PER CONÈIXER L’ÀFRICA OCCIDENTAL,
EMMARCADA EN EL CATÀLEG CIUTAT I ESCOLA 2007/2008 DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL.
Activitat realitzada conjuntament amb Àfrica Viva i les associacions africanes de Sabadell.
Recursos pedagògics sobre l’Àfrica Occidental pel professorat i tallers diversos: Conèixer
un país africà, a càrrec de l’Associació APROMAB; Contes africans, a càrrec Carme
Serra; i taller d’elaboració de batiks, a càrrec de Yamba Bissyende, il·lustrador i
artista. Activitats realitzades al Centre d’Estudis Joan Serra, CEIP Creu Alta, CEIP Joan
Maragall, CEIP Can Deu, Escola Taller Xalest.
> TALLERS SOBRE DRETS HUMANS
Tallers realitzats a centres educatius de secundària, sobre diversos conflictes com
Palestina, Irak o Txetxènia a càrrec de les talleristes Sol Suglia i Sílvia Tarré. Durant el
mes de febrer, a IES Bernat de Mogoda i Escola d’Adults de Can Folguera
> CONCURS DE CONTRAPORTADES PER A LA REVISTA PAPERS
Celebració del segon concurs per dissenyar les contraportades de la revista Papers,
dirigit a estudiants de secundària del IES Ferran Casablancas de Sabadell.
> ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ APROPEM-NOS ALS POBLES DEL MAGRIB. SOCIETATS, CULTURES I
MIGRACIONS A INSTITUTS DE SECUNDÀRIA
Tallers de percussió a càrrec Jaume Márquez. 12 de juny al IES Arraona de Sabadell.
> PARTICIPACIÓ EN LA XARXA EDUCATIVA SOLIDÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL
El mes de gener es van dur a terme diversos tallers de sensibilització per a joves,
emmarcats en la Xarxa Educativa Solidària, promoguda per l’Ajuntament de Sabadell.
L’objectiu és crear una xarxa permanent entre joves de la ciutat, per tal que coneguin
d’aprop el món de la cooperació i la solidaritat i s’impliquin activament en aquest
àmbit. S’han realitzat 8 tallers en els IES Arraona, IES del Vallès i IES Miquel Crusafont.

9.2. Activitats sobre immigració i interculturalitat
> TALLERS OIS SOBRE PERJUDICIS I ESTEREOTIPS, EMMARCATS EN EL PROJECTE TRENCANT
ESTEREOTIPS. EDUCAR PER LA CONVIVÈNCIA I LA CIUTADANIA (DE LA COEXISTÈNCIA A LA
CONVIVÈNCIA)
Tallers inclosos en el projecte d’estudi, recerca i sensibilització de l’Observatori de la
Immigració a Sabadell (OIS). S’han creat dinàmiques i propostes educatives per treballar
els tòpics, estereotips i la discriminació envers al col·lectiu immigrant, dirigit a
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persones adultes i joves. S’han desenvolupat 8 tallers als Centres de Formació de
persones Adultes de la Concòrdia, la Creu de Barberà i Can Rull. Amb el suport de
l’Ajuntament de Sabadell.
> 7ª FESTA DE LA DIVERSITAT A SABADELL
Diverses activitats organitzades per més d’un centenar d’entitats de Sabadell, partits
polítics, sindicats, associacions veïnals, grups de joves, grups d’esplais, ONG, centres
d’ensenyament, etc. Del 21 al 25 d’abril del 2008, amb la festa central el dia 26 d’abril
al Parc Catalunya.
> TAULA RODONA SOBRE IMMIGRACIÓ I EDUCACIO: ELS VALORS DE L’ESCOLA
Amb Jordi Garreta, professor de Sociologia de la Universitat de Lleida i amb pares i
mares d’origen immigrant i autòcton de la ciutat. 8 de juliol al Casal Pere Quart de
Sabadell. Coorganitzat amb l’SCAI, i amb el suport de la Fundació Jaume Bofill.
> CICLE DE CONFERÈNCIES “LES DONES AL MAGRIB. CICLE DE DOCUMENTALS”.
Amb Jordi Moreras, antropòleg i director de la Consultoria Trànsits, i Yolanda Aixelà,
antropòloga i membre del CSIC, amb Josep Lluís Mateo Dieste, antropòleg de la UAB, i
Salwa El Gharbi, presidenta de l’associació de Dones Amazigues Tamettut. Amb la
col·laboració de la Diputació de Barcelona, Ajuntament de Gavà i Ajuntament de Les
Franqueses del Vallès i Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i OVNI. El cicle s’ha
realitzat a: Sant Boi de Llobregat. 22 i 30 de setembre al Casal del Barri de Casablanca.
Gavà. 22 i 29 d’octubre al Casal Municipal American Lake. Les Franqueses del Vallès. 5
i 19 de novembre a l’Escola d’Adults de Bellavista.
> TALLER “EXPERIENCIAS LOCALES DE INTEGRACIÓN” DINS DEL III FSMM 2008
Participació de l’OIS en el taller emmarcat en el III Fòrum Social Mundial de les
Migracions. Acte compartit amb les entitats Jarit (València) Ferrocarril Clandestino i
Plataforma Por si nos cierran (Madrid) i CEAR Madrid. 13 de setembre al recinte del III
FSMM de Rivas Vaciamadrid (Madrid). Coorganitzat amb Jarit, Ferrocarril Clandestino i
Plataforma Por si nos cierran, CEAR Madrid i Foro Social (Madrid).
> ACTE DE COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE L’IMMIGRANT
Acte públic amb la lectura del Manifest pels Drets de les persones immigrades. 18 de
desembre a la Plaça del Gas. Coorganitzat amb SCAI i 31 entitats més de persones
immigrades i de suport al col·lectiu.

9.3. Activitats sobre conflictes i drets humans
> EXPOSICIÓ ÀFRICA: MIRADA BLANCA, MIRADA NEGRA
Durant l’any 2008, de manera puntual, s’ha ofert l’exposició Àfrica: Mirada blanca,
mirada negra, inciada el 2005 en el marc del consorci Farmacèutics Mundi, Fundació
Akwaba i Lliga dels Drets dels Pobles. L’objectiu d’aquesta és visualitzar el projecte de
cooperació internacional de construcció d’un hospital materno-infantil a Bouaké (Costa
d’Ivori) i sensibilitzar sobre la problemàtica sanitària que es viu en aquesta zona. Amb la
col·laboració de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Exposicions
celebrades a Sabadell al març, abril i maig, i el mes d’octubre a Igualada.
> CONFERÈNCIA: QUÈ ESTÀ PASSANT AL DARFUR?
Conferència a càrrec de Mohamed Abdel Sakour, activista defensor dels Drets Humans al
Darfur, i projecció del documental “Darfur, llamando a la conciencia”. 14 d’abril al Casal Pere
Quart. Coorganitzat amb Amnistia Internacional Sabadell, Àfrica Viva i Justícia i Pau. Amb el
suport de l’Ajuntament de Sabadell.
> CICLE DE DIÀLEGS, AMB VEUS DEL NORD I EL SUD DEL SÀHARA
Cicle de conferències basats en el diàlegs de dos experts sobre Àfrica. Amb la presència de
Gilbert N’Dunga, Gervais Hien, Carme Fernández Villalba, Layla Chaouni o Ana Zendrera entre
molts d’altres. 23, 25 i 30 de setembre i 2 d’octubre, a la Biblioteca Vapor Badia.
> TALLER DE CONTES SOLIDARIS
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Curs de formació pràctica per entendre els contes i explicar-ne els valors i el seu
missatge. 2 i 14 d’octubre, 6 i 20 de novembre i 3 i 8 de desembre, a la Ca l’Estruch.
> SEMINARI “ELS COSTOS DEL CONFLICTE DEL SÀHARA”
Amb la ponència central de Hugh Roberts, Director de la zona del Nord d’Àfrica del
International Crisis Group, i amb la participació de diversos membres d’entitats i
investigadors sobre el conflicte del Sàhara i persones vinculades en el conflicte com
Oualad Moussa, representant del Frente Polisario a Catalunya. 4 de novembre al Pati
Llimona de Barcelona. Amb el suport de l’Ajuntament de Sabadell i la Diputació de
Barcelona.
> PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS”
Amb la presentació de Joan Casañas, editor del llibre, Dolors Camats, diputada al
Parlament de Catalunya i Joan Albert Vicens, professor de filosofia de la Universitat
Ramon Llull i coautor del llibre. 6 de novembre a la Biblioteca Vapor Badia. Amb el
suport de l’Ajuntament de Sabadell i la Diputació de Barcelona.
> CICLE POLITEIA, LES ELECCIONS: ENTRE LA PARTICIPACIÓ I L’ABSTENCIÓ
Cicle de conferències a càrrec de Manuel Pimentel, exministre de Treball i Assumptes
Socials i Ferran Mascarell, exconseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya i
actual conseller delegat de RBA Audiovisual. Sílvia Còppulo, periodista i experta en
comunicació. Margarita Rivière, periodista, escriptora i columnista de premsa. Jordi
Sánchez, director de la Fundació Jaume Bofill i professor de Ciència Política. 13, 18, 20
i 25 de novembre al Casal Pere Quart. Amb la col·laboració de l‘Ajuntament de Sabadell
i la Diputació de Barcelona.
> FIRA DE LA SOLIDARITAT DE POLINYÀ
Participació en les diverses activitats organitzades per les entitats del municipi al llarg
de la jornada. 16 de novembre a la plaça de la Vila de Polinyà.
> PRESENTACIÓ DEL CÒMIC “SOTA LA LLUNA DE GROZNI” I EL LLIBRE “TXETXÈNIA, TRENQUEM EL
SILENCI”, EDITAT PER LA LLIGA, EN LA SETMANA DEL LLIBRE DE COOPERACIÓ
Amb la presentació de Francesc Serra, doctor en Relacions Internacionals per la UAB,
Xavier Badia, Director de l’Oficina de Pau i dels Drets Humans, Rita Huybens,
presidenta de la Lliga, Milana Muidova, sociòloga txetxena i membre d’Etudes Sans
Frontieres i Glòria Marcet, cooperant. Moderat per Mireia Termes. 27 de novembre a
les Cotxeres de Sants. Organitza Trenkalós, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona
i Agència Catalana de Cooperació.
> PRESENTACIÓ DEL DOCUMENTAL “VOLVER A NACER”
Amb la presentació d’Àgata Sol, membre de CEAR (Comissió Espanyola d’Ajuda al
Refugiat) i Paco Simón, membre de Fundación CEPS. 19 de novembre al Casal Pere
Quart. Coorganitzat amb CEAR i Fundación CEPS. Amb el suport de l’Ajuntament de
Sabadell.
> CONFERÈNCIA: QUÈ ESTÀ PASSANT A LA RD DEL CONGO? CLAUS PER ENTENDRE EL CONFLICTE
Conferència a càrrec de Josep Mª Royo, investigadors de l’Escola de Cultura de Pau de
la UAB, responsable de l’Àrea de Grans Llacs i Jordi Palou, advocat, mediador,
consultor en resolució pacífica i representant legal del Forum Internacional per la
Veritat i la Justícia a l’Àfrica i als Grans Llacs. 19 de novembre a l’Auditori Lacy del
Casal Pere Quart de Sabadell. Coorganitzat amb Farmacèutics Mundi i Veterinaris sense
Fronteres.
> COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS: LA CRISI ECONÒMICA ACTUAL I ELS
DRETS ECONÒMICS EN ELS ESCENARIS DE CRISIS I POSTCRISI. INCIDÈNCIA D'AQUESTA EN LES
MIGRACIONS
Conferència a càrrec de Javier Martínez Peinado, professor d'economia mundial i
d'economia i desenvolupament a la Universitat de Barcelona, i Sílvia Carrasco,
professora d'Antropologia Social i directora del Grup Emigra de la UAB. 10 de desembre
a la Biblioteca Vapor Badia de Sabadell. Coorganitzat amb AMAS (Associació
Multicultural Activa Solidària) i l’Ajuntament de Sabadell.
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> AUCA DEL PUNT DEL VOLUNTARIAT
Edició d’una auca il·lustrada per commemorar els 10 anys d’activitat del Punt de
Voluntariat, fomentant així el voluntariat entre la ciutadania local. Elaborada i
presentada el 17 de desembre pel grup de contes solidaris i el Punt de Voluntariat, amb
el suport de l’Ajuntament de Sabadell.
> CONFERÈNCIA: EL GENOCIDI DEL CONGO: QUI ÉS RESPONSABLE? INCIDÈNCIA DES DE LES
ORGANITZACIONS SOCIALS
Conferència a càrrec de Jordi Palou, advocat, mediador, consultor en resolució pacífica
i representant legal del Fòrum Internacional per la Veritat i la Justícia a l’Àfrica i als
Grans Llacs, Iris Boadella, coordinadora de la campanya Congo: Perill de riqueses de la
Lliga i Iker Zirion, Cooperant de Veterinaris Sense Fronteres a la RDC. Moderat per
Maria Garcia, membre de la campanya Qui deu a qui?. 22 de desembre a la seu de la
FCONGD de Barcelona. Coorganitzat amb Fòrum Internacional per la Veritat i la Justícia
a l’Àfrica i als Grans Llacs, Veterinaris sense Fronteres i Campanya Qui deu a qui?

9.4. Activitats sobre la perspectiva de gènere
> CONFERÈNCIA LES DONES EN ELS PAÏSOS EMPOBRITS
A càrrec de Judit Muñoz, sociòloga, educadora social i investigadora sobre de gènere i
desenvolupament. 18 d’octubre a l’Ateneu Igualadí. Coorganitzat amb Dones d’Igualada. Amb
el suport de l’Ajuntament d’Igualada.
> TAULA RODONA: LA IGUALTAT DONA-HOME A L’ESCOLA: EDUCACIO I... ALGUNA COSA MÉS
A càrrec d’Amparo Tomé, sociòloga i Daniel Gabarró, mestre, psicopedagog i llicenciat
en humanitats. Acte en motiu dels 10 anys del butlletí “Senderi, educació en valors”. 27
d’octubre al Casal Pere Quart de Sabadell. Amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Sabadell i la Diputació de Barcelona.

9.5. 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, la comissió de Codi ètic
i la comissió d’Educació pel Desenvolupament. Al llarg del l’any.
> REFLEXIÓ SOBRE L’IDEARI POLÍTIC DE LA LLIGA
Acte intern de la Lliga dels Drets dels Pobles per tal de redefinir l’ideari polític de la
nostra entitat. Amb la participació de diversos membres voluntaris de l’entitat. 12
d’abril, en el marc de la celebració de l’Assemblea Ordinària, a la seu de la Lliga dels
Drets dels Pobles
> ESTADA A COSTA D’IVORI
Viatge de dos membres de la Lliga dels Drets dels Pobles el mes de juliol de 2008 per
visitar el projecte de cooperació compartit entre Fundació Akwaba i Farmacèutics Mundi
a Bouaké, Costa d’Ivori.
> INICI DEL PUNT DE SUPORT DE FIARE
La Coordinadora Un Altre món és possible i el col·lectiu de suport a la banca ètica,
disposa a la seu de la Lliga un punt de suport i d’informació de Fiare, banca ètica, per a
totes les persones interessades en implicar-se en aquesta nova proposta.
> ADHESIONS A MANIFESTOS
Al llarg del 2008, la Lliga ha acordat adherir-se i donar suport als següents manifestos:
-

Manifest pels Drets Humans, de la FCONGDH

-

Manifest de suport a Nicaragua, de Cooperacció i FCONGD
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-

Manifest per la commemoració del 60è aniversari de la Declaració Universal dels Drets
Humans, d’Amnistia Internacional.

-

Comunicat de les organitzacions catalanes pels Drets Humans per la proposta de Pla
Nacional de Drets Humans, de la FCONGDH.

9.6. Activitats relacionades amb les campanyes
> CAMPANYA CONGO: PERILL DE RIQUESES. UN CONFLICTE PER L’ALTA TECNOLOGIA
Calendari de la campanya 2008, exposició i/o conferències:
- Sant Quirze del Vallès: Masia de Can Feliu. Del 17 de desembre al 12 de gener.
- Barcelona: Escola Universitària d’Enginyers Tècnics. Del 22 de gener al ...?
- Camprodon, Ripoll, Ribes de Freser, Sant Joan de les Abadesses, Vilallonga de Ter i Sant Pau de Segúries:
Diversos centres cívics i espais municipals. Del 26 de febrer al 13 d’abril.
- Santa Pau: Centre Cívic de Santa Pau. Del 18 de juny al 18 de juliol.
- Igualada: Centre Cívic de Fàtima. De l’1 al 15 d’octubre.
- Barcelona: Vestíbul de la Universitat de Barcelona (Plaça Universitat). Els dies 16, 17 i 18 d’octubre.
- Barcelona: Vestíbul de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona. Del 21 al 31 d’octubre.
- Barcelona: Vestíbul de la Facultat d’Història de la Universitat de Barcelona. Del 17 al 28 de novembre.
- Barcelona: Vestíbul de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. De l’1 al 19 de
desembre.

> CAMPANYA BLA BE OUMIEN, LA FORÇA DE LES DONES
Calendari de la campanya 2008, amb exposicions i/o projeccions de Mimi, la joie:
- Barberà del Vallès: Teatre Municipal La Cooperativa . Del 15 al 31 de gener
- Sabadell: Institut d’Estudis secundaris Pau Vila. 13 de febrer i 11 de març
- Parets del Vallès: Can Butjosa. Del 29 de febrer al 14 de març.
- Vitoria-Gasteiz: Aula Luis de Ajuria de Caja Vital. 10 d’abril
- Sant Quirze del Vallès: Masia de Can Feliu. Del 14 al 27 d’abril.
- Santa Perpètua de Mogoda: Centre Cívic El Vapor. Del 26 de maig al 9 de juny.
- Barcelona: Seu de Setem. 30 de maig.
- Sant Pere Pescador: Centre Cutural. Del d’agost al 7 de setembre.
- Palma de Mallorca: Centre Flassaders. Del 9 al 24 de setembre.
- Barcelona: Centre Cívic Convent de Sant Agustí. Del 26 al 28 de setembre.
- Barcelona: Universitat de Barcelona. Del 16 al 18 d’octubre.
- Palma de Mallorca: Defensors de l’Usuari de la Salut. 29 de setembre.
- Sabadell: Hospital Taulí. Del 28 de novembre al 16 de desembre.
- Terrassa: Cinemes Catalunya. 25 de novembre.
- Santiago de Compostela: Facultad de Farmacia. 18 d’octubre.
- Castellar del Vallès: IES Puig de la Creu. 11 de desembre.

> CAMPANYA TXETXÈNIA: TRENQUEM EL SILENCI
Calendari de la campanya 2008, exposició i/o conferència a càrrec de Francesc Serra:
- Tàrrega: Sala Marsà. Del 10 al 27 de gener.
- UAB: Sala d’Exposicions Cultura en Viu. Del 31 de gener al 25 de febrer.
- Torelló: Foyer del Teatre Cirviànum. Del 7 al 31 de març.
- Badalona: Centre Cívic La Salut. Del 3 d’abril al 6 de maig.
- Mollet del Vallès: Centre Cívic Can Borrell. Del 29 de setembre al 10 d’octubre.
- Igualada: Centre Cívic Fàtima. Del 15 al 30 d’octubre.
- Palafrugell: Teatre Municipal: Del 7 al 21 de novembre.
- Barcelona: Facultat Unversitat de Barcelona. Del 24 de novembre al 5 de desembre.
- Vic: Recinte Firal (Antiga Estació). De l’6 al 31 de desembre.
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10. La gestió econòmica
Durant el 2008, per realitzar les activitats i les campanyes, la Lliga ha rebut
finançament dels següents organismes:

Origen dels recursos de l'any 2008
FONS PRIVATS
43.482,09
12%
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
13.300,00
4%
FUNDAC.JAUME BOFILL
7.400,00
2%
ASSOCIACIO COOPERACCIO
9.650,00
3%
GENERALITAT DE
CATALUNYA
196.831,12
53%

ADMINISTRACIONS LOCALS
94.125,80
26%

Destinació dels recursos de l'any 2008

COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT
113.138,41
31%
CAMPANYES DE
SENSIBILITZACIÓ I RECERCA
170.484,60
47%

APORTACIONS A ALTRES
ENTITATS
5.212,00
1%

ADMINISTRACIÓ
75.954,00
21%
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INFORME D’AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DEL 2008
Des de fa cinc anys la Lliga realitza una auditoria externa dels comptes i de la
gestió de l’entitat. Novament, aquest any 2008 el resultat de l’auditoria és
positiu pel que fa a la gestió econòmica.
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