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PRESENTACIÓ
La Declaració Universal
dels Drets Humans
ha complert 70
anys aquest 2018.
Un aniversari que
ens mostra una
trajectòria amb
molts encerts, però
també amb una bona
colla de mancances.
Imperfeccions, però,
que tal com deia Joan
Manuel del Pozo al
pròleg del primer
llibre editat per la
Coordinadora «no han
de deixar-nos apreciar
les potencialitats que
queden recollides en la
trentena d’articles dels
drets fonamentals».
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Des del naixement de la Coordinadora a Torroella de Montgrí, l’any 1994, la defensa i reivindicació de la universalitat
dels drets humans ha estat
l’eix fonamental que ha unit
l’acció i determinació de totes les entitats que són dins
d’aquest espai solidari d’àmbit gironí. La defensa de tots
els drets humans per a tothom i a tot arreu és el nostre lema distintiu i això explica perquè aquest 2018 ha
estat un any intens, de molts
projectes, moltes aliances i
moltes col·laboracions necessàries. I per tirar-ho endavant, com no podia ser
d’una altra manera, cal destacar la tasca de les entitats
i en especial la implicació
de Xangara, la Fundació SER.
GI, Girona Acull, la Fundació
Utopia, Justícia i Pau Girona
i La Nave Va, en la Comissió
pels Drets Humans. Gràcies
al seu temps i esforços va ser
possible el concert Tira pel
Dret, que vam fer a la sala La
Mirona i que va aplegar més
de 400 persones, en un acte
en què vam combinar música i sensibilització.

En el marc d’aquest 70è
aniversari, el 2018 ha estat,
doncs, un any de molta feina en el què hem sumat moltes complicitats. La que ens
ha permès, per exemple, tirar endavant un dels projectes més engrescadors: l’edició del llibre "Drets humans,
drets fonamentals. Una visió
crítica i esperançadora en el
seu 70è aniversari", amb el
qual ens estrenem com a editores. Aquesta publicació no
hagués estat possible sense les trenta-una veus que
han compartit desinteressadament el seu punt de vista
sobre els trenta articles de la
Declaració –i un pròleg que
els engloba tots-, des d’àmbits tan diversos com la cultura, el periodisme o l’activisme. Un llibre del qual totes
ens en podem sentir ben orgulloses.
A nivell intern, ha estat un
any d’endreça perquè, en el
marc de les assemblees mensuals, s’han perfilat els requisits i característiques que es
demanaran a partir d’ara a les
entitats que vulguin formar
part de ple dret de la Coordi-

nadora. Així, el proper any, es
disposarà ja d’unes directrius
marcades per poder donar
d’alta aquelles entitats que
fa temps que treballen al territori i, alhora, donar de baixa aquelles que per diversos
motius ja no participen de la
nostra dinàmica.
Una distinció que ens va
fer molta il·lusió aquest 2018
ha estat la Menció Especial
per a la campanya Periodistes per la Pau en la categoria
de Millor Acció Comunicativa
dins dels Premis Gabinets de
Comunicació que atorga el
Col·legi de Periodistes de Catalunya. Aquesta menció, és
un reconeixement del valor
comunicatiu i de sensibilització d’aquesta campanya, que
l’any passat va arribar a més
de 4.000 nens i nenes de Girona i Figueres.
No podem oblidar que el
2018 ha estat un any molt marca per les nombroses manifestacions, aturades i reivindicacions al carrer. I no són només
convocatòries per demanar el
dret a vot o el dret a l’autodeterminació, sinó d’altres drets
més bàsics, que crèiem con-

solidats, però que veiem amb
tristesa com han anat reculant,
paral·lelament a l’auge de les ultradretes que hi ha arreu d’Europa. Parlem doncs, del dret a la
manifestació, del dret a la llibertat d’expressió o del dret a l’habitatge.
A aquest clar retrocés en els
drets, que coincideix malauradament amb el 70è aniversari
dels drets humans, cal sumar-hi
el retrocés que hem patit a Catalunya per l’aplicació d’un article que totes desconeixíem: el
155 de la Constitució Espanyola.
Un article que ha retingut pressupostos, ha aturat el Consells
de Cooperació al Desenvolupament i el Consell Català de Foment de la Pau, i que ha deixat
entitats socials i solidàries als
marges del precipici per manca de fons, subvencions i per
tràmits que s’han vist suspesos,
aturats o amb llargs retards.
Malgrat tot, la ciutadania i
el voluntariat han superat amb
escreix les dificultats, tirant endavant els projectes i trepitjant
més fort que mai el carrer per
defensar uns drets universals,
inalienables, indivisibles, interdependents i històrics.

h DENIP 2018
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QUI SOM
L’any 1994 va néixer a Torroella de
Montgrí la Coordinadora d’ONG
Solidàries de les comarques
gironines i l’Alt Maresme, amb la
voluntat d’unir sinergies i objectius
per part de moltes entitats de
base de les comarques gironines,
plataformes pacifistes, comitès
d’agermanament entre poblacions,
col·lectius antimilitaristes i
organitzacions feministes...
Avui, formem la Coordinadora
més de 50 entitats que seguim
treballant, debatent i creant les
bases per a un món més igualitari,
més just, més feminista i més
sostenible. Les entitats estan
repartides per tot el territori gironí,
tot i que gran part de les mateixes
es troben a la zona del Gironès,
on realitzen accions i campanyes
d’educació, incidència política
i sensibilització. Les actuacions,
però, de les nostres entitats es
reparteixen arreu del planeta, des
d’on es duen a terme projectes
i programes de cooperació al
desenvolupament, es dona suport
a agermanaments i es consoliden
projectes de codesenvolupament.
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RECONEIXEMENTS
u 2018: Menció especial per a la campanya Periodistes per la Pau en

els Premis Gabinets de Comunicació que atorga el Col·legi de Periodistes de Catalunya, dins la categoria de Millor Acció Comunicativa.

L’EQUIP DE LA
COORDINADORA

Secretariat
Pau Lanao
Valentes i Acompanyades
President
h Espai de Solidaritat

u 2013: Premi Solidaritat 2013 que atorga l'Institut de Drets Humans

de Catalunya
u 2012: Campanya DENIP Jardins per la Pau, experiència selecciona-

da per APS Aprenentatge-Servei
u 2001: Nominació al Premi Mosca Sant Narcís que atorga la demar-

Lluís Puigdemont
Fundació SER.GI
Vicepresident
Montserrat Fiol
ACAPS Girona
Secretària

cació gironina del Col·legi de Periodistes de Catalunya
u 1999: Premi Sant Fèlix del Bisbat de Girona en reconeixement de la

seva acció en l'àmbit social, cívic i humanitari
u 1997: Premi Sant Fèlix a les planes setmanals de Solidaritat i Coo-

peració d'El Punt i Presència, atorgat a l'editora Hermes Comunicacions, en conveni amb la Coordinadora d'ONG Solidàries des del 1994
u 1995: Beca Joaquim Franch del Consell Escolar Municipal de l'Ajun-

Javier Castro
Fundació Utopia
Tresorer
Anna Martín
Oxfam Intermón
Vocal

Equip tècnic
Sònia Cervià
Comunicació
Núria Cuadrat
Educació
Carles Serra
Secretaria tècnica
Manel Mesquita
Tècnic de la Comissió de
l’Agenda Llatinoamericana

Mamadou Faye
Desenvolupament
del Riu Senegal
Vocal

Ens representen
als Consells

u 1994: Carta del degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Jo-

Enric Ramionet
Llagostera Solidària
Vocal

Lluís Puigdemont
President i vocal al Consell de
Cooperació al Desenvolupament

sep Pernau, adreçada a tots els mitjans de comunicació catalans recomanant la idoneïtat del treball en conveni de l’editora d’El Punt i la
Coordinadora d’ONG Solidàries en base a l’aportació de l’editora a la
campanya del 0,7%

Jordi Planas
Com. Agenda Llatinoamericana
Vocal

Imma Parada (GEES)
vocal al Consell Català de
Foment de la Pau

tament de Girona al projecte CeDRe- Centre de Recursos per la Pau i
la Solidaritat de la Coordinadora d'ONG Solidàries
u 1995: Premi Ferrer Eguizàbal del Col·legi de Periodistes de Catalu-

nya a les planes solidàries de Solidaritat i Cooperació d’El Punt

Jordi Planas, vocal al
Consell Assessor del
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Anna Bonmatí (Àfrica Viva),
Ferran Soler (ACAPS Girona),
Olga Grueso (Dagua),
Raül Jorquera (Assoc. NouSol),
Raquel Sabater (Fund. Utopia),
Núria Cuadrat (CeDRe),
vocals al Consell Municipal
de Solidaritat i Cooperació
(*) Al Consell Municipal de Cooperació de Figueres totes les entitats de
cooperació de la ciutat estan obligades a assistir-hi, per tant, no hi ha representació des de la Coordinadora
d’ONG Solidàries.

Ens donen un cop de mà
quan cal (Voluntariat i col·
laboracions):
Jon Giere
Suport en disseny gràfic.
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QUÈ FEM?
Més Mirades,
més solidaritat

El 2018 vam tancar la tercera
temporada del Mirades amb
un format que incorporava el
visionat d’un documental i la
presentació de la temàtica, a
càrrec d’una entitat. El format
va néixer per la manca de recursos humans de Televisió de
Girona, en el moment d’iniciar
la nova temporada, i buscant
una fórmula que precisés poc
treball tècnic. Des de gener i
fins al mes de juliol es van veure programes dedicats a: sostenibilitat versus capitalisme,
discapacitat al Nepal, l’esclavatge dels nens talibés, les mo-

8

bilitzacions del 15-M, la contaminació de les petrolieres al
Perú i la situació dels indígenes
a Chiapas. En aquests programes vam comptar amb les presentacions d’Idària, NouSol,
Fundació Talibés, Justícia i Pau,
Enginyeria Sense Fronteres Girona i Mans Unides.

De la igualtat de
gènere a les grans
causes en allò petit

Com que la campanya de
l’Agenda Llatinoamericana comença a l’octubre, al llarg del
2018 van abordar dos temes:
la igualtat de gènere (de gener a octubre) i les grans cau-

ses en allò petit (d’octubre a
desembre). La tardor del 2018
ja es va iniciar, doncs, una jornada de debat i reflexió sobre
els textos de l’Agenda 2019, a
l’Hospital Santa Caterina de
Salt, amb en Joan Surroca. Un
cop presentada oficialment,
al teatre del Centre Cívic de
Sant Narcís, l’Agenda, centrada ja en “Les grans causes en
allò petit” va iniciar una roda
de presentacions a municipis
com Palamós, Girona (a la Fundació Valvi i al Centre Cívic Pla
de Palau), Arbúcies, Lloret de
Mar, Torroella de Montgrí, Vilobí d’Onyar i Figueres (al local
de la parròquia de Sant Pere i

al Centre Penitenciari Puig de
les Basses).

Drets ambientals i
dret a la informació

En el marc del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, del qual Girona en forma
part, i gràcies també al Programa Català de Protecció de Defensors i Defensores dels Drets
Humans, a l’octubre ens van
visitar dos periodistes i dues
defensores dels Drets Ambientals, amenaçats als seus respectius països: Ahmed Ali, fotoperiodista egipci i Margarita
Pineda, activista d’Hondures,
del projecte Ciutats Defenso-

res; i també Luis Daniel Navas
Jiménez, periodista mexicà i
Karen Izolda Taxilaga, activista també mexicana, del Programa de Protecció dels Defensors/es dels DH. Es van fer
dues taules rodones coorganitzades amb l’Ajuntament de
Girona i la Unitat de Compromís Social de la UdG

Hi havia una vegada...

Si en l’anterior edició de punts
de llibre utilitzàvem la poesia per fomentar la convivència, la sèrie del 2018 va utilitzar els contes populars. El nou
conjunt de punts de llibre de
la Coordinadora tenia com a

objectiu contribuir a contrarestar el racisme latent i millorar la cohesió social. I ho vam
fer a través de quatre contes
d’orígens ben diversos però
de cultures presents a Catalunya, com a excusa per mostrar
una societat molt diversa però
amb moltes coses en comú
en el territori dels valors que
comparteixen els contes infantils. Vam editar 4.000 punts
que van ser repartits a les 77
biblioteques i punts de lectura de les comarques gironines.

Sobre activisme social

La Casa de Cultura de Girona
va acollir el 12 de juny la pre-

sentació del llibre “El canvi
global. Un peu a les institucions i mil als carrers” a càrrec
del seu autor, Jesús Gellida, i
l’activista social i exdiputada,
Gabriela Serra, en un acte organitzat per Justícia i Pau, la
Comissió de l’Agenda Llatinoamericana i la Coordinadora
d’ONG Solidàries.

f (1) ESF Girona al Mi-

«Drets Humans,
drets fonamentals»

f (4) Nous punts

Per primera vegada, i coincidint amb el 70è aniversari de
la Declaració Universal dels
Drets Humans, la Coordinadora d’ONG Solidàries va editar
un llibre que consta de trenta-

rades de TVGirona
f (2) Presentació de
l’Agenda a Puig de
les Basses, Figueres
f (3) Acte de Ciutats Defensores
dels Drets Humans

de llibre
f (5) Presentació
d’”El canvi global”
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QUÈ FEM?
res van conèixer i aprofundir
en una cinquantena de vides
anònimes i en van localitzar
una vintena més. Finalment,
Figueres va editar una revista amb el retrat i la vida de
les persones i Girona en va
fer un vinil gegant amb les
imatges que van incorporar
a una línea d’autobusos urbans durant el mes següent
a la campanya.

h Presentació de “Drets Humans, drets fonamentals”

una veus de l’activisme, la filosofia, el dret o el periodisme,
i que recull la seva visió sobre
les fites aconseguides, els desencerts i els reptes que implica una declaració amb voluntat universalitzadora com
la dels Drets Humans. L’economista i activista Arcadi Oliveres va ser l’encarregat de
fer la presentació -en un acte
conjunt amb Justícia i Pau Girona-, de la primera publicació
de la Coordinadora: "Drets Humans, drets fonamentals. Una
visió crítica i esperançadora en
el seu 70è aniversari". D’aquest
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llibre se’n va enviar un exemplar a cadascun dels presos
polítics catalans donant així
suport a unes persones a les
quals no se’ls està respectant
els seus drets bàsics.

Tira pel Dret!

El 70è aniversari dels Drets Humans va ser una bona excusa
per fer una campanya més àmplia per sensibilitzar, denunciar i reivindicar els Drets Humans. Una campanya que va
començar amb les taules rodones de Ciutats Defensores,
que va incloure l’edició d’un

Està en perill la
llibertat d’expressió?

h Concert a La Mirona “Tira pel Dret!”

llibre, una taula rodona sobre llibertat d’expressió i un
concert, que va posar punt final, el mes de desembre, a la
campanya. De l’organització
de la campanya “Tira pel dret!”,
se’n va encarregar una comissió formada per Girona Acull,
Xangara, La Nave Va, Justícia i
Pau, la Fundació Utopia, la Fundació SER.GI i l’equip tècnic de
la Coordinadora.

Música pels Drets
Humans

El dissabte 15 de desembre a
la sala La Mirona de Salt, vam

cloure la campanya Tira pel
Dret amb un concert que va
comptar amb les actuacions
de Germà Negre i l’Orquestra Maribel. Hi van assistir més
de 400 persones de diferents
edats i procedències. Bona
part del públic venia a través
de la Universitat de Girona, que
va adquirir la meitat de les entrades per celebrar també, de
manera festiva i reivindicativa l’aniversari dels Drets Humans. Això va permetre assolir
un dels objectius del concert:
sensibilitzar en Drets Humans
a nous públics, i especialment,

h Taula rodona sobre llibertat d’expressió

al públic jove i universitari, que
a més de gaudir de les actuacions, es van poder endur un
got amb la llista dels drets que
recull la Declaració. Durant el
concert, a més, es van passar
un parell de vídeos sobre la
tasca en Drets Humans de les
entitats de la Coordinadora.

Llibertat d’expressió?

A inicis d’octubre vam organitzar conjuntament amb el Col·

legi de Periodistes, la taula rodona “Llibertat d’Expressió?
Després de la llei mordassa, on
queda la llibertat d’informació,
expressió i opinió?”, en la que
van participar el fotoperiodista
Jordi Borràs, el sotsdirectors de
la revista El Jueves, Joan Ferrús,
i la periodista del Grup Barnils,
Susana Pérez Soler. Una activitat que va aplegar una seixantena de persones a la Biblioteca Carles Rahola de Girona.

Protagonistes
per la Pau

La campanya del Dia Escolar de la Noviolència i la Pau
del 2018 va donar visibilitat a
persones que des de l’anonimat han dedicat una part
important de la seva vida (o
tota) a la defensa dels drets
humans i la construcció de
la Pau. En aquesta edició, un
total de 10 escoles i 4 instituts de Girona, Salt i Figue-

En el marc de la campanya
“Demà pots ser tu”, el mes
de juny la Coordinadora va
ser present a la fila zero d’un
debat a la plaça Pere Calders
de can Gibert del Pla, a Girona, sobre la llibertat d’expressió i els drets humans. Hi van
intervenir el vicepresident
d’Òmnium Cultural, Marcel
Mauri de los Ríos; Jordi Pesarrodona, investigat per delicte d’odi, desobediència i
resistència a l’autoritat; Antoni Soler, president de FundiPau; Laura Iglesias, del sindicat USTEC; Gabriela Serra,
mestra, exdiputada i activista, i Jordi Planas en represen-
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QUÈ FEM?
Més d’un centenar
de tallers educatius

tació de la Coordinadora que
va fer una intervenció recordant Dolors Bassa.

Novetats pel CeDRe

El 2018 vam adquirir i catalogar uns dos-cents documents nous que ja estan a
disposició de la ciutadania.
Com a novetats, cal destacar
que el servei de préstec del
CeDRe ha vist incrementat el
volum de materials en moviment -uns 700 arreu del territori-, i que vam iniciar una col·
laboració amb el servei de
Biblioteques de la Diputació
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de Girona que va permetre
rodar durant tot l’any l’exposició Consum Responsable, a
les biblioteques de la demarcació. Aquest any, a més, vam
incorporar un vídeo tutorial a
cadascun dels jocs que oferim i, gràcies a l’experiència obtinguda de les “Tardes
Juganeres”, es va introduir
l’apartat “Alguns aprenentatges que hem recollit de les
vostres experiències:” on es
descriuen els aprenentatges i
oportunitats educatives que
es poden treballar a partir
del joc que es presta.

Enguany es van realitzar 107 tallers als centres
educatius del territori. A
part, les entitats de la Coordinadora i el CeDRe van
continuar oferint les seves dinàmiques i activitats
educatives a través de la
Taula de Recursos Educatius de la Devesa, ampliant el catàleg de l’ajuntament gironí amb 18 tallers,
des d’educació infantil fins
a l’ensenyament post-obligatori. Tots els tallers realitzats han obtingut una molt
bona valoració per part dels
centres. Volem fer esment
d’uns tallers molt especials
com són els que el vam començar a oferir als professionals: una assessoria personalitzada en EpD. Al 2018 en vam
fer un total de 24 adreçades a
educadores socials, equips de
monitors, entitats de la Coordinadora i docents. També es
van realitzar atencions individuals sobre com muntar campanyes transversals o crèdits
de síntesi en centres educatius
en temàtiques que giren al vo-

Protesta per la presència
de l’exèrcit a Expojove
f

tant dels Drets Humans i la Cooperació al Desenvolupament.

Un any de moltes lluites

Malauradament, i tot i l’alegria
inicial motivada pel que semblava que seria una exclusió
definitiva de l’exèrcit d’ExpoJove, vam haver de tornar a posicionar-nos i mostrar el nostre
rebuig a la presència de l’exèrcit –ara sense uniforme- a la
mostra d’ofertes educatives i
laborals per al jovent. La Coordinadora també va donar suport als més de 10.000 veïns i
veïnes d’origen hondureny que
viuen a les comarques gironines, davant el frau de les eleccions presidencials del mes de
novembre de 2017 i la conseqüent onada violenta que va
desfermar. Un altre dels nostres posicionaments compartits als mitjans de comunicació,
aquest 2018, va ser el de suport
als presos polítics, reafirmant el
nostre compromís amb el dret
a l’autodeterminació i rebut-

jant la via judicial com a via per
a resoldre el conflicte entre Catalunya i l’Estat espanyol.

Converses incòmodes

La Coordinadora d’ONG Solidàries, amb el suport de l’Ajuntament de Figueres, va produir una sèrie de tres mini vídeos
per sensibilitzar sobre el racisme qüotidià, aquell que menys
es veu però que és ben present.
Són tres peces de 4 minuts cadascuna que ens mostren situacions del dia a dia que tothom
pot reconèixer i que donen arguments per a combatre els
prejudicis presents a la societat.

de dades va implicar una pèrdua significativa de subscriptors i subscriptores als nostres
butlletins (CeDRe i Solidaries.
org). En posar la base de dades al dia i haver de demanar
el consentiment explícit de les
persones subscrites, vam passar de 3.000 adreces aproximades, a 600. Paradoxalment,
vam acabar el 2018 amb un
lleuger augment en el nombre
de pàgines visitades del web, la
qual cosa ens fa pensar que ens
ha servit per actualitzar i netejar la base de dades anterior.

Mitjans de
comunicació amics,
que desapareixen

En l’àmbit de comunicació,
hem de destacar la desaparició d’un dels mitjans que més
suport donava a la difusió de
les activitats de la Coordinadora i les seves entitats: FEM Girona. Gràcies a aquesta emissora
teníem una presència constant
i periòdica a l’actualitat gironina, no tan sols amb una agenda setmanal d’activitats, sinó
també amb una col·laboració
habitual al programa “Ara Giro-

na”. En aquest sentit, cal sumar
també la desaparició de la revista ONGC i el periòdic digital
Eldimoni.com, amb qui també
col·laboràvem. Per sort, al 2018
vam mantenir el programa “Mirades” a Televisió de Girona i
l’espai setmanal a El PuntAvui,
els “Apunts de solidaritat”, així
com la resta de col·laboracions
habituals.

Càpsules formatives

Des de ja fa uns anys un dels
punts de l’ordre del dia de les
assemblees mensuals són les

Estades solidàries

Les diferents entitats de la Coordinadora d’ONG Solidàries
que organitzaven estades solidàries–Children of Africa, Soarpal, SCI, NouSol, CCU i Setem- van presentar les seves
propostes en un acte celebrat
a l’Estació Espai Jove de Girona,
el mes de febrer.

Adaptant el web a la llei

L’entrada en vigor de la normativa europea sobre protecció

h Entrevista a FEM Girona
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QUÈ FEM?
partits amb representació municipal a les comarques gironines per plantejar-los la situació
actual del Fons Català de Cooperació (un ens municipalista
del qual molts ajuntaments gironins són socis) i la seva implicació per remuntar-la. A la trobada també es va consensuar
la necessitat d’una formació
per a càrrecs electes i tècnics
de cooperació després de les
eleccions municipals de 2019.

Càpsula sobre les cures
en l’acció solidària
f

“Càpsules formatives” en les
que membres de la Coordinadora o bé persones externes
expliquen un tema del qual
en tenen un coneixement
profund i que pot ser d’interès per als assistents. En el cas
de l’any 2018 es van tractar temes que afecten el funcionament de les entitats com
l’ús de la banca ètica i les cures en l’acció solidària, es van
abordar les crisis polítiques
a dos països centreamericans com Hondures i Nicaragua, es va conèixer de primera mà el lliurament del Premi
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Nobel a la campanya internacional per l’abolició de les armes nuclears, i es van tractar
dos temes que ens afecten
com a societat, el debat sobre les pensions de jubilació i
l’analfabetisme polític. A més,
durant la Jornada Anual es va
tractar de manera profunda el
racisme a Catalunya.

Apoderant les entitats

Al llarg de l’any 2018 es van dur
a terme 6 sessions formatives
per a entitats de la Coordinadora. Tres varen ser proposades per l’Agència Catalana de

Cooperació al Desenvolupament (ACCD) per tal de continuar amb la capacitació de
les entitats en l’enfocament
de gènere i basat en Drets Humans (EGiBDH) i cadascuna
va consistir en dues sessions
de 4 hores. Es va tractar l’aplicació de l’enfocament integral de l’EGiBDH, els indicadors d’EGiBDH, i l’EGiBDH en
l’Educació pel Desenvolupament. El mes de maig va entrar en vigor la nova normativa
europea de protecció de dades i, a petició de les entitats,
es va realitzar una sessió for-

mativa sobre el tema. També
es va fer una doble sessió amb
l’objectiu de millorar la comunicació per arribar als nostres
públics. En aquest sentit, es va
fer primer el taller “Les xarxes
socials poden explicar històries”, a càrrec de Sílvia Torralba
de la Fundació Arrels i “Com
crear històries que connectin
amb la ciutadania”, amb el crític literari David Vidal.

h Reunió amb representants polítics

Segon any del fons
específic per a entitats

Mocions al ple
de Girona

A principis d’any es va obrir
una
nova
convocatòria
d’aquest fons que finança
l’ACCD i que cogestiona la
Coordinadora, que es destina a cobrir despeses d’infraestructura, formació i/o EpD
de les entitats gironines. En
aquesta edició van resultar
beneficiades 11 entitats membres de la Coordinadora. A finals d’any es va obrir la convocatòria d’una nova edició
d’aquest fons.

Facilitant espais
de trobada

Des de fa 8 anys les entitats gironines poden presentar mocions al ple de l’ajuntament
proposant el posicionament
del consistori en temes que els
afecten. Des de la Coordinadora
s’ha facilitat a col·lectius vinculats que no tenen forma jurídica
o els manca alguna formalitat el
poder-les presentar. Així el mes
de gener la Xarxa pels Drets Socials en va presentar una contra l’avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l’assistència

h Trobada de les entitats de codes amb Marta Madrenas

sanitària amb càrrec a fons públic a través de l’ICS que va ser
desestimada mentre que el juliol l’Associació Social i Cultural
d’Hondures a Girona en va presentar una de suport a la població hondurenya víctima de les
polítiques del país centreamericà que va ser aprovada.

Entitats solidàries
de Santa Coloma
de Farners

Aquest any 2018 s’ha continuat i acabat la tasca encarregada per l’ajuntament d’aquesta

vila selvatana sobre les entitats
locals que realitzen projectes
de cooperació o d’EpD. Es van
dur a terme nou reunions i es
va redactar un informe que recull les seves accions, capacitats, inquietuds i necessitats, el
qual ha de permetre a l’ajuntament millorar les seves polítiques de cooperació.

Reunió amb
representants polítics

A finals de juny, membres de
la Coordinadora es van reunir amb membres de diferents

Una de les tasques de la Coordinadora és fer d’intermediària
entre les entitats i les administracions. Destaquem dos dels
espais de trobada facilitats el
2018: la trobada de l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas,
amb les entitats de codesenvolupament per conèixer de
prop quines són les seves inquietuds, i la trobada amb la directora de l’Agència Catalana
de Cooperació al Desenvolupament, Carme Gual, amb les
entitats que accedeixen al Fons
Específic per a entitats per conèixer els seus projectes i les
seves necessitats.
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AGENDA D'ACTIVITATS
g Homenatge a
Pep Claparols

Del 15 al 28 de gener La Cate
de Figueres va acollir una exposició de dibuixos de Pep
Claparols així com també un
acte d’homenatge a aquest
capellà obrer i “guerriller del
retolador” traspassat l’any anterior, per part dels seus companys del GEES.

g Girona, lliure de
paradisos fiscals

El ple de l’Ajuntament de Girona celebrat el mes de gener va
aprovar per unanimitat la moció presentada per Oxfam Intermón, Càritas, Justícia i Pau
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Girona, la Fundació SER.GI, la
Fundació Utopia-BsF, la Fundació Talibés, la Comissió de
l’Agenda Llatinoamericana, la
Xarxa Dones Girona i la resta
d'entitats de la Coordinadora
d'ONG Solidàries, per declarar
el municipi de Girona "Zona
lliure de paradisos fiscals".

g Catalunya i la
Casamance, a prop

El dissabte 20 de gener es va
celebrar a l’Espai Marfà de Gi-

rona una de les tres sessions
del Fòrum CataCasa, unes jornades de debat i construcció
de propostes en agricultura,
sanitat i seguretat alimentària,
adreçades tant a institucions i
associacions, com a la ciutadania en general. Va estar coorganitzat per l'Associació Oudiodial, la CASC i el Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament.

tar l’obra de teatre “El metge
de Lampedusa”.

g Celrà parla
dels refugiats

g Cinefòrum sobre la
cooperació gironina

L’Ateneu de Celrà va acollir el
20 de gener una jornada sobre les persones refugiades
organitzada per Girona Acull.
La primera part va consistir en
una xerrada amb testimonis de
primera mà de les morts i rescats a la Mediterrània, mentre
que a la segona es va represen-

g Enginyeria sense
Fronteres a l’Equador

A principis d’any es va poder
veure a la biblioteca Carles
Rahola de Girona una exposició retrospectiva dels 10 anys
de projectes de cooperació
d’Enginyeria sense Fronteres
a l’Equador.

El Museu del Cinema de Girona va acollir el 6 de febrer,
dins del cicle Cinema per
l’educació, una sessió de cinefòrum entorn del documental “Girona, ciutat solidària i cooperant” dinamitzat
per Lluís Puigdemont, director de la Fundació SER.GI.

g La noviolència,
convicció o només
estratègia?

Justícia i Pau Girona va organitzar a la Casa de Cultura de Girona una xerrada sobre la noviolència, a propòsit del cas de
Catalunya, a càrrec del president de FundiPau, Toni Soler.

g Ruta de l’exili
i la memòria

El 10 de febrer i el 14 de març,
La Guerrilla Comunicacional
va organitzar unes visites guiades pel Museu Memorial de
l'Exili, la Mina d'en Negrín, la
Maternitat d'Elna, el Cementiri dels espanyols i la platja d'Argelers, amb l'acompanyament de Mon Marquès,
professor emèrit de la UdG
i investigador de l'exili dels
mestres de la República.

g Xerrada sobre
persones refugiades

A la sala d’actes de CCOO es
va celebrar el 14 de febrer
una xerrada sobre les persones refugiades i les demandants d’asil a càrrec de
l’advocada i responsable
d’Immigració de la Creu Roja
a Girona, Anna Serra.

g Amb ulls de
Palmarin

El Centre Cívic Creu de la Mà
de Figueres va acollir una exposició fotogràfica sobre el
projecte que la Fundació Utopia – Bicicletes sense Fronteres desenvolupa a la població

senegalesa de Palmarin. El 9
de març es va fer una xerrada
explicant el projecte.

g Gospel solidari

El Cor Gospel Girona va organitzar el 24 de febrer un concert solidari al Teatre de Salt
amb l’objectiu de recollir fons
per als projectes que l’entitat
Nzuri Daima realitza a Uganda i Tanzània, i Amics de Boulembou al Senegal.

g Dansa solidària

El Teatre de Salt va ser l’escenari on el 25 de febrer es
va dur a terme l’espectacle
"Dansem" en el qual participaven diverses escoles de
dansa de Salt i Girona, el qual
tenia com a objectiu recaptar
fons per als projectes de Càritas a aquestes dues poblacions. A l’abril, l’espectacle
també es va fer al teatre Municipal de Girona.

g Com gestionar els
conflictes a l’aula

La Fundació SER.GI va organitzar al llarg de l’any tres sessions del curs en línia “Gestió
de conflictes a l’aula a través

de tècniques de dinàmiques
grupals”.

g Reconeixement
a Oudiodial

L'Associació Oudiodial per a
l'Ajuda Social, membre de la
Coordinadora d’Associacions
Senegaleses de Catalunya, va
rebre el Premi 3 de març que
atorga l’Ajuntament de Salt.
El guardó volia reconèixer “la
seva tasca social i la seva participació en diferents actes,
festes i activitats de la vila, des
dels inicis de la seva creació i
sempre des d'una perspectiva
intercultural.”

dària els beneficis de la qual
es van destinar al projecte
“Convivència i gènere” de la
Fundació SER.GI.

g Vacances en pau

La biblioteca Carles Rahola de
Girona va acollir el 6 d’abril
la sessió informativa sobre
l’acolliment d’infants sahrauís durant l’estiu en el marc del
projecte Vacances en Pau, que
organitza l’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí
de Girona.

g Desfilada solidària

L’Associació Gironina d’Empresàries va organitzar el 16
de març al Teatre Municipal
de Girona una desfilada soli-
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AGENDA D'ACTIVITATS
g La Girona
bombardejada

Després de les rutes de l’exili, La Guerrilla Comunicacional va organitzar a principis
d’abril una visita al refugi antiaeri i a diferents indrets de la
ciutat de Girona bombardejats per l’aviació feixista, amb
el guiatge d’en Mon Marquès.

missió de l’Agenda Llatinoamericana el 9 d’abril a la Casa
de Cultura de Girona.

g Treballs d’ESO sobre
l’enfortiment de drets

L’11 d’abril es va presentar a la
sala polivalent de la Casa de
Cultura de Lloret de Mar el
treball “Enfortim drets!”, realitzat per tres alumnes de
l’institut-escola d’aquesta població, en un acte organitzat,
entre d’altres, per la Plataforma per la Pau de Lloret i FundiPau.

g Plataforma per
la Pau de Lloret,
premiada

La Plataforma per la Pau de
Lloret, va estar entre els guardonats a la Festa de la Cultura
Lloretenca 2018. El premi reconeixia així, 10 anys de difusió i foment de la pau a Lloret
de Mar.

g Igualtat de gènere
a Amèrica Llatina

La pedagoga i professora brasilera Isabel Felix va ser la ponent de la conferència “La
lluita per la igualtat de gènere
a l’Amèrica Llatina” organitzada per Justícia i Pau i la Co-
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g Presentació del
grup d’Amnistia
Internacional

El 18 d’abril, al Centre Cívic del
barri de Palau de Girona, Amnistia Internacional va realitzar una trobada per presentar
el seu grup local.

Girona Acull, ESF Girona, SCI
i ACAPS Girona), en la nova
edició (del setembre de 2018
fins al juny de 2019) els conflictes mediambientals són
l’eix temàtic i han comptat
amb la presentació de l’Agenda Llatinoamericana, Ass.
Social i Cultural d’Hondures, Amnistia Internacional i
Oxfam Intermón.

a terme el taller Camins Migrants a l’Escola Eiximenis
sobre el viatge que han de
fer els nens i nenes de Síria,
que fugen de la guerra i busquen refugi en algun país de
la Unió Europea.

g Jornada Fem Refugi

La plaça 1 d’octubre va acollir
el dissabte 5 de maig la jornada “Fem refugi #obrimGirona” organitzada per Girona
Acull i en la que hi va haver tallers de circ, arrossada solidària, xerrades, concerts...

Guerrilla Comunicacional, va
rebre el premi al millor documental dels Premis Oriana de
Sant Andreu de la Barca 2018.
Leo a la vida fa un homenatge la pedagoga cubana Leonela Relys, creadora del mètode
d’alfabetització “Yo, sí puedo”.

g Garantir la dignitat
g Un any de
cinema solidari

g El teatre com
a eina social

A l’abril, el Centre Cívic Barri Vell-Mercadal de Girona va
acollir el curs organitzat per
La Nave Va sobre eines teatrals per a l’educació i el treball social.

vi a la sessió cinematogràfica
les persones interessades van
poder mantenir una conversa
amb l’activista colombiana.

g Colòmbia, al
cinefòrum

El cinema Truffaut de Girona
va acollir el 24 d’abril, dins del
Cicle Cinema i Solidaritat, la
projecció de la pel·lícula “Oscuro animal” sobre el conflicte colombià, presentada per
Dagua, ONG d’Ajuda a Colòmbia i la líder social colombiana Silvia Berrocal, que forma
part del programa de persones defensores de Drets Humans de la Generalitat. Pre-

Del mes de gener al mes
de juny, el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de Girona, amb la col·
laboració de la Coordinadora
d’ONG Solidàries i el Cinema
Truffaut, ha organitzat una
nova edició del cicle de Cinema i Solidaritat, que havia començat el setembre de l’any
anterior ja que es programa
com el curs escolar. Mentre
aquesta edició es va dedicar
al paper de les dones al Sud
(amb presentacions d’Oxfam
Intermón, Justícia i Pau, Dagua ONG d’Ajuda Colòmbia,

Càritas, Justícia i Pau i el Secretariat Diocesà de Pastoral
Obrera van organitzar el 24
d’abril a la Casa de Cultura de
Girona la taula rodona “Treball decent i renda ciutadana per a garantir la dignitat”
que va comptar amb Jaume
Fàbrega, vicepresident de la
Cambra de Comerç de Girona, Xavier Casas, secretari general de la UGT de les comarques gironines, i Diosdado
Toledano, membre de la Comissió Promotora de la Renda Garantida Ciutadana, com
a ponents.

g Camins Migrants

A finals d’abril voluntariat
de Creu Roja Girona va dur

g Marxa solidària
de Palau

L’Associació Catalana d’Amics
del Poble Sahrauí va tornar a
organitzar l’1 de maig la Marxa
Solidària de Palau amb sortida i arribada al pavelló poliesportiu de Palau, a Girona.

g Recorregut
sensitiu sobre l’asil
g “Leo a la Vida”,
premiada

La Guerrilla Comunicacional va
realitzar la preestrena del seu
documental “Leo a la vida” sobre l’alfabetització i els analfabetismes, el mes de maig al
cinema Truffaut de Girona. Posteriorment, el 5 de juny, a la mateixa sala se’n va fer l’estrena. A
les comarques gironines, també es va visionar a la Facultat
de Pedagogia de la UdG. El film,
de Julio Suárez i produït per La

A principis de juny, en el marc
del Festival Inund’art, La Nave
Va va organitzar a l’espai La
Carbonera de Girona un recorregut sensitiu amb espais,
olors, objectes, sons i històries
per portar el públic a les sensacions de les persones que
han hagut de deixar casa seva.
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AGENDA
g La vella llum d’Europa

En motiu del Dia Internacional
de les persones refugiades el 15
de juny el Museu Memorial de
l’Exili va organitzar als porxos
de can Laporta de La Jonquera la projecció del documental
“El periple. La vella llum d’Europa” i una taula rodona posterior amb Karim Sabni (Girona
Acull), Marta Bordas i Cèlia Fita
(Creu Roja), Miquel Ruiz (fotoperiodista) i Mario Pons (director del documental).

mar els viatgers a la realitat
cultural i social del Marroc.

g Neix Azahara

g Viatge sociocultural
al Marroc

Un any més, l’associació ECCIT va programar un viatge a
la ciutat marroquina de Xauen amb l’objectiu d’aproxi-

20

g La Caravana Obrim
Fronteres arriba a Salt

El 13 de juliol, al Parc Monar
de Salt, la Caravana Obrim
Fronteres va iniciar el seu recorregut fins a Sicília. Els actes
que van acompanyar el comiat van estar organitzats per

g Música siriana

L’auditori Viader de la Casa
de Cultura de Girona va acollir l’11 de juliol, en el marc
del Festival de Guitarra de
Girona-Costa Brava, el concert d’Abdallah Ghbash “The
way to Aleppo. Political &love

Girona Acull i l’Espai Antiracista de Salt i Girona.

g Jornada sobre
el conflicte intern
de Nicaragua

El 7 de juliol a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt, l'Associació cultural per a la cooperació al desenvolupament
Azahara va presentar els seus
objectius i els projectes que
du a terme tant a nivell local
com internacional.

g Poliamor,
feminisme i LGTBI

Al pati del Centre Cultural la
Mercè de Girona es va poder
veure el 15 de juny el curtmetratgen “Conservas” sobre
el poliamor i, posteriorment,
conversar amb l’escriptora,
feminista i activista LGTBI,
Brigitte Vasallo, en un acte organitzat per La Guerrilla Comunicacional.

songs about Syria” programat
per Girona Acull.

Donades les circumstàncies
que es vivien a Nicaragua, Soarpal va centrar els actes de
commemoració del 32è aniversari de l’agermanament
entre Arbúcies i Palacagüina
en la jornada “Nicaragua quiere la paz” que es van celebrar
el 14 de juliol a la Llar de jubilats de la població selvatana.

g L’AEPCFA cedeix el
seu fons documental
sobre Nicaragua

El 19 de juliol de l’any passat,
l’Associació d’Educació Popular Carlos Fonseca Amador

va organitzar un acte intern
de donació del fons documental sobre Nicaragua -emmarcat en l’agermanament
Girona–Bluefields- al Servei Municipal de Cooperació
de l’Ajuntament de Girona.
Aquest fons és consultable a
l’oficina del Servei Municipal
de Cooperació, a l’Espai de
Solidaritat.

Sa Fera Ferotge de Blanes i el
17 de desembre al Centre Cívic Sant Narcís de Girona.

g Salt-L’Havana

La biblioteca Iu Bohigas de
Salt va acollir el 13 de setembre la presentació del llibre
“Tengo algo que contarte”,
un recull de correspondència
entre una dona de l’Havana i
una de Salt editat per La Guerrilla Comunicacional. A les comarques gironines, el llibre
també es va presentar el 17 de
novembre a l’Ateneu Popular

documental es va presentar
a Blanes, Salt, Girona, Lladó i
Olot, entre d’altres.

g Mostra de
Banyoles Solidària

La Fundació SER.GI va organitzar un sopar literari solidari
a l’hotel URH Double Tree by
Hilton de Girona el 10 d’octubre amb la finalitat de recollir diners per al seu projecte
d’habitatge per a dones supervivents de violència de gènere.

En el marc de la Fira de l’All
es va poder veure el 6 i 7 d’octubre a la capella de Sant Antoni de Cornellà de Terri una
exposició fotogràfica sobre
els projectes de Banyoles Solidària.

g Vulneració de
drets humans

El mes de setembre es va poder visitar l’exposició “L’Europa de les portes tancades” a
la biblioteca de Lloret de Mar.
Una activitat organitzada per
la Plataforma per la Pau de
Lloret.

2018” de La Guerrilla Comunicacional, un cap de setmana
de cinema, reflexió, debat, tallers didàctics i esbarjo.

g Sopar solidari

g Pes de plom
g La nit de la iguana

El 21 de setembre es va celebrar a l’Ateneu Popular Coma
Cros de Salt la primera sessió
de “La nit de iguana”, centrada en la convivència després
de la guerra, un cicle organitzat per La Guerrilla Comunicacional amb data fixa el tercer divendres de cada mes i
amb pel·lícula sorpresa.

g L’emboscada 2018

El mas Batllori de Cornellà
de Terri va acollir entre el 5 i
el 7 d’octubre “L’emboscada

g El combat de
la memòria

La Guerrilla Comunicacional
va presentar el documental
“Mon Marquès: el combat de
la memòria”, un treball de recuperació de la memòria històrica centrat en els i les mestres republicanes que van
haver d’exiliar-se a causa de
la Guerra Civil. Al 2018, aquest

Lloret de Mar va acollir l’obra
teatral 'El pes del plom', una
obra amb el suport de FundiPau, que parla del tràfic d’armes. Després de la representació, va haver-hi un debat
amb l'equip artístic de La Virgueria Companyia i amb Jordi
Armadans director de la FundiPau, moderat per la Plataforma per la Pau Lloret.

g Una mirada
al Senegal

Entre el 5 i el 30 de novembre
es va poder visitar al Centre
Cívic Can Ninetes de Girona
l’exposició “Inch’ Allah. Una
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mirada al Senegal” organitzada, entre d’altres, per l’Associació pel Desenvolupament del
Riu Senegal i Cap de Pardals.

g Teatre fòrum
sobre fronteres

En el marc del 2n Cicle de
conferències, diàlegs i reflexions per un poble inclusiu
i divers “Dones i procés migratori. Experiències de resiliència”, l’Espai Jove del Palau d’Esports i Congressos de
Platja d’Aro va acollir el 9 de
novembre la sessió de teatre
fòrum de La Nave Va “Deconstruint fronteres: quins són els
límits físics? I els mentals?”.

g Contra la
criminalització
dels MENA
g Siner[GI]es 2018

Entre el 8 de novembre i el 2
de desembre diversos espais
de Girona i Salt –CC La Mercè,
biblioteca Carles Rahola i Ateneu Popular Coma Cros- van
acollir les diferents activitats
–teatre, taula rodona, diàlegorganitzades per la Fundació SER.GI en el marc del cicle Siner[GI]es, que enguany
tenia com tema principal: els
relats de la quotidianitat en
moviment.
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El 15 de novembre Girona Acull,
entre d’altres entitats, va convocar davant l’estació de tren
de Girona una roda de premsa i
una concentració de rebuig envers la criminalització i persecució de joves immigrants.

g Xarxa de dones
africanes

La sala El Teler de l’Ateneu
Popular Coma Cros de Salt va
reunir el 24 de novembre representants de les diferents
associacions que formen la
Xarxa de Dones Africanes de
Catalunya. En aquest cas l’entitat amfitriona va ser l’Associació de Dones Sudsaharianes de Banyoles Legki Yakaru.

el contingut de la jornada que
es va organitzar per commemorar els 30 anys de l’Escola
d’Educadors Especialitzats de
les comarques gironines.

g Oxfam Intermón
Girona ret comptes

coordinador de l’Àrea de suport als joves tutelats i extutelats, Jordi Jordà; l’educadora social i antropòloga social i
cultural, Núria Empez, i la directora tècnica de la Federació d’entitats amb projectes
i pisos assistits, Anna Villa.
L’acte va incloure la presentació de l’estudi de l'Observatori Diocesà de la Pobresa
i l'Exclusió Social.

g Jornada sobre els
matrimonis forçats

L’associació Valentes i Acompanyades va organitzar el 13
de desembre a la sala Carles
Rahola de l’edifici de la Generalitat a Girona una jornada informativa sobre els
matrimonis forçats i com
s'aborda aquest treball de
manera enxarxada a les comarques gironines.

g Antics i nous reptes
de l’educació social

La Fundació SER.GI va presentar el 27 de novembre a l’Hotel d’Entitats de Girona el llibre “Antics i nous reptes de
l’educació social”, que recull

La botiga de Comerç Just
d’Oxfam Intermón de Girona
va celebrar el 29 de novembre
una jornada de portes obertes i rendició de comptes amb
la presència de Mariona González, responsable d’Aliances
Estratègiques de l’entitat.

g Joves migrants
sense referents

Càritas de Girona va organitzar el 12 de desembre al Centre Cultural La Mercè la taula
rodona “Joves migrants sense referents: entre la valentia i la vulnerabilitat” amb el

g Informació sobre
el dret a vot

El Centre Cívic de Santa Eugènia de Girona va acollir el 13 de
desembre una sessió informativa sobre el dret a vot de les persones estrangeres i el procediment per a exercir-lo. L’acte
estava organitzat pels ajuntaments de Salt i Girona i comptava amb la participació de tècnics de Càritas i Creu Roja.

h Acte de Girona Acull
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DADES RELLEVANTS

BALANÇ ECONÒMIC
L’any 2018 el finançament de
la Coordinadora va ser, com ja
és habitual, bàsicament públic. Això no obstant cal remarcar els 4.400 € corresponents a les quotes de les
entitats que responen a la voluntat d’aquestes 41 entitats,
més una federació, de contribuir al funcionament de la
Coordinadora. La seva aportació, doncs, és tant o més valuosa que la de les administracions.
Pel que fa a les institucions
públiques l’aportació més
important va ser la de l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament, de la qual
en vam rebre una part com a
aportació pel conveni anual i una altra per la gestió del
Fons específic per a entitats.
Mentre que els ajuntaments
de Girona i Figueres van mantenir les mateixes quantitats que els anys anteriors; de
Dipsalut, en canvi, dins de la
seva política d’incrementar
el pressupost destinat a cooperació, vam rebre’n 3.000
€ més que l’any 2017. Cal fer
esment, també, al suport que
vam rebre de la Universitat de
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Girona per a la realització del
concert pels Drets Humans,
amb l'adquisició de 200 entrades.
En quant a les despeses, la
part més important va anar
destinada al personal de
l’equip tècnic. Cal remarcar
que la campanya pels Drets
Humans va fer augmentar diverses partides en comparació a altres anys. Així, ens trobem que la meitat del que es
va gastar en comunicació es
va destinar a l’edició del llibre “Drets humans, drets fonamentals” o que un terç de
les contractacions van ser pel
concert. Un altre aspecte destacat ha estat l’acabar de posar al dia la nova pàgina web
que representa gairebé una
cinquena part de les contractacions. Les despeses per viàtics també són superiors a
altres anys degut a que hem
augmentat la representativitat de les nostres entitats a
nivell de Catalunya, el que ha
suposat un increment significatiu dels desplaçaments a
Barcelona.

RADIOGRAFIA DE
LA SOLIDARITAT GIRONINA
VOLUNTARIAT
97%
3%

Finançament públic
Quotes entitats

700

Més de
voluntaris i
voluntàries a
les comarques
gironines.

65,9%

ACCD

17,4%

Ajuntament de Girona

10,4%

Dipsalut

6,3%

Ajuntament de Figueras

La meitat de les entitats només funciona gràcies al voluntariat. Només 3 tenen més
de 5 persones contractades.

DINERS DESTINATS A
LA COOPERACIÓ DES
DE LES COMARQUES
GIRONINES
80,2%

DRETS
PRIORITZATS EN
ELS PROJECTES

PERSONES A QUI
ARRIBA L’ACCIÓ

86,7%

Dret a l'educació

83,3%

Dona i igualtat

83,3%

Dret a la salut

Més de

173.000

titulars de drets

PARTICIPACIÓ A
LA COORDINADORA

50% dones
i 50% homes
a l'assemblea

40%

de les
ONGD gironines
formades
per persones
extracomunitàries

DINERS DESTINATS
A EDUCACIÓ PEL
DESENVOLUPAMENT

Personal

1,5%

Recursos pedagògics

*Les dades s’han extret d’una en-

5,1%

Material gràfic i comunicació

questa a les entitats de la Coordina-

1,3%

Viàtics

0,3%

Formació

11,6%

Contractacions externes

475.664,95 €

187,301 €

dora. Hem rebut un total de 30 respostes (que representen el 50% de
les entitats)

i material
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COM ENS ORGANITZEM?
Les entitats ens
organitzem de manera
assambleària. Cada
segon dimecres de
mes, al vespre, ens
trobem a l’Espai de
Solidaritat des d’on es
debaten les línies de
treball i actuació de la
Coordinadora, es reten
comptes de les accions
dutes a terme i es creen
i gestionen les diferents
comissions de treball.
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Comissió pels
Drets Humans:

La conformen: l’Associació
Xangara, l’Assoc. Girona Acull,
la Fundació SER.GI, la Fundació
Utopia, Justícia i Pau Girona, La
Nave Va i l’equip tècnic del CeDRe. En la commemoració del
70è aniversari de la Declaració
Universal dels Drets Humans
(DUDH) la comissió ha volgut
celebrar i donar a conèixer els
30 articles de la DUDH a través
de la publicació del primer llibre editat per la Coordinadora: “Drets Humans, Drets Fonamentals”, un recull de 30
articles signats per una trentena d’expertes i experts del territori i de les nostres entitats
que es va presentar en un acte
co-organitzat amb l’associació
Justícia i Pau sobre la situació
dels drets humans a casa nostra, a càrrec d’Arcadi Oliveras.
Com a plat fort de les diverses
accions dutes a terme la setmana dedicada als drets humans, la comissió va organitzar
un concert i un sorteig solidari
a la sala de Concerts La Mirona
de Salt, una activitat dirigida al
jovent del territori i a les nostres entitats. Aquest concert va

comptar amb el suport de la
UdG i la mateixa Sala La Mirona
i la participació de l’Orquestra
Maribel i Germà Negre.

Comissió pel
Compromís Polític:

La conformen: Comissió de
l’Agenda
Llatinoamericana,
Justícia i Pau Girona, Oxfam
Intermón Girona, Càritas Girona, l’equip tècnic del CeDRe i
el secretariat de la Coordinadora. La comissió va començar
l’any presentant una moció al
ple de l’Ajuntament de Girona
perquè el municipi es declarés
lliure de paradisos fiscals. Es
tracta d’una moció que estava previst de presentar el juliol
de 2016 i que, des de la regidoria d’Hisenda, ens van demanar
de posposar per poder-la adequar a uns termes que l’Ajuntament pogués complir.
Posteriorment, a la tardor, la
comissió es va reunir per preparar la trobada d’avaluació
amb l’equip de govern de Girona i començar a preparar el
document que es presentarà
als partits que es presentin a
les eleccions municipals 2019
a Girona. La comissió, a més, va

decidir de participar en la Plataforma pel Dret a Vot, que reclama que totes les persones
que resideixen a casa nostra
han de poder votar i presentar-se a les eleccions, i va compartir el document de les eleccions del 2015 amb entitats de
la Coordinadora d’altres poblacions que tenien interès de
dur a terme una proposta similar als seus municipis.

Comissió d’accions
a ExpoJove:

Una comissió que s’activa
abans de la inauguració de la
Fira ExpoJove, gràcies a la implicació d’algunes entitats que
participen al Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
de la ciutat, i d’altres entitats
pacifistes.
Enguany l’acció decidida
va ser una performance a l’entrada el dia de la inauguració
on es va va ruixar amb pintura
vermella roba militar estesa al
terra mentre es llegia un manifest. Paral·lelament es mostraven cartells on s’hi podia
llegir “Aquí, militars no” i es repartien díptics informatius sobre les raons de veto a l’exèrcit

en una fira d’aquestes característiques. La comissió d’enguany la conformen: l’Associació Girona Acull, l’Associació
Xangara, l’Associació Justícia
i Pau i l’equip tècnic del CeDRe. En el moment de l’acció i
la performance es va comptar
amb membres de la plataforma “Xarxa pels Drets Socials” i
del SEPC, a part de ciutadania
que es va sumar a l’acció.
Aquestes accions acompanyen la incidència política que
es ve fent des del Consell Municipal de la ciutat amb la complicitat dels grups polítics contraris a la presència de l’exèrcit
a Fira de Girona: PdCat, ERCMES i CUP.

Assemblea mensual
g
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Consells dels quals
formem part:

Articulació amb
altres entitats
transformadores:

g Consell de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de
Girona
g Consell de Cooperació al
Desenvolupament
g Consell Català de Foment
de la Pau
g Consell Assessor del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament

g Demarcació de Girona del
Col·legi de Periodistes de Catalunya, desenvolupant activitats i formacions dirigides a
les entitats del territori i a la
ciutadania. Difonent i compartint activitats d’interès
comú.
g Taula de Coordinació dels
Recursos Educatius de Girona, participant en les reunions, comisisons de treball,
activitats i accions que es desenvolupen a la ciutat per
donar a conèixer els recursos
educatius a la ciutadania.
g Unitat de Compromís Social de la Universitat de Girona, desenvolupant activitats
de sensibilització i educació
per a una ciutadania crítica i
compromesa
g Servei de Biblioteques de
la Universitat de Girona, qui
cataloga el material del fons
del CeDRe, més de 4000 volums gràcies a aquesta col·
laboració estan disponibles
al Catàleg Compartit de les
Universitats de Catalunya (el
CCUC)
g Central de Biblioteques de
Girona, des d’on es distribueixen els punts de llibre a totes les biblioteques i punts
de lectura de la demarcació
de Girona.

Pertinença i
participació externa:
u Des del 2003:

g Fòrum per la Veritat i la Justícia a l’Àfrica dels Grans Llacs
g Plataforma Aturem la Guerra
u Des del 2004: Institut Paulo Freire.
u Des del 2011:
g Xarxa pels Drets Socials
(abans Plataforma Prou retallades)
g Plataforma Desmilitaritzem
l’Educació
u Des del 2013: Plataforma
Pobresa Zero
u Des del 2015: Espai Antiracista Salt-Girona
u Des del 2018: Plataforma
pel Dret a Vot

Jornada Anual al
CC Palau de Girona
f
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g Consorci per a la normalització lingüística, difusió de
les activitats d’interès comú i
correcció de textos.
g Coordinadora d’ONGD i altres moviments solidaris de
Lleida. En la coordinació de
representació del territori
davant l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament i el Consell de Cooperació al Desenvolupament.
g Lafede.Cat, en la coordinació per al seguiment de comissions de treball al Consell
de Cooperació al Desenvolupament. Cessió d’una cadira
en les vocalies al Consell Català de Foment de la Pau.
g Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, organització de cursos de formació tècnics per a entitats
de codesenvolupament del
nostre territori.
g Òmnium Cultural Gironès,
col·laboració en l’organització d’activitats conjuntes sobre la defensa dels drets cívics i polítics.
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MEMÒRIA
2018
COORDINADORA
D'ONG
SOLIDÀRIES

Festa de la Pau al Parc del Migdia
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Espai de Solidaritat
Mestre Francesc Civil ,3, baixos
17005 Girona
Telèfon 972 21 99 16
www.solidaries.org

AMB EL SUPORT DE:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
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