Cada cop és més important la
col·laboració d’entitats en l’educació i
la formació per a la solidaritat i la pau,
particularment amb els col·lectius
joves de la ciutat. En aquest sentit, es
compta amb la Lliga dels Drets dels
Pobles, el Grup Eirene d’Educació per la
Pau, la Fundació Tus Ojos, la Fundació
Internacional Olof Palme i l’Amical de
Mauthausen. També s’ofereixen diverses i
nombroses propostes al programa de les
Jornades per la Pau i la Cooperació que
cada any tenen lloc a la nostra ciutat.

L’exposició proposa un recorregut on es
donen a conèixer les associacions i els
grups que formen l’actual teixit associatiu
de la ciutat, un mapa on s’assenyalen les
principals connexions de Santa Coloma
de Gramenet amb la resta del món i,
finalment, vuit àmbits que defineixen les
principals accions de l’Ajuntament en
aquest tema. Aquesta línia es concreta
en el Fons documental de solidaritat i
cooperació Joan Gomis, l’Espai per la Pau,
l’Espai Solidari, el Consell de Solidaritat
i Cooperació, la participació en xarxes de
ciutats, el suport al teixit associatiu i les
accions de sensibilització.
L’exposició, a banda de fer visible el
que es fa, té la intenció d’implicar la
ciutadania i especialment el jovent i
els nens i nenes. Posa l’accent en el
compromís com a valor, però també com
a fet tangible. Per això l’exposició s’acaba
dirigint al visitant de manera individual:
«Si et compromets, el món canvia».
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Dels continguts de l’exposició municipal es destaca:
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Sindicalistes Solidaris, Cooperacció,
Entrepobles
San Salvador (El Salvador)
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Fundació SID-Moskitia
La Mosquitia (Hondures)
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3. Joan Gomis fou un dels impulsors del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament i de la Federació Catalana
d’ONGD.
4. Promoure la cultura de la pau a Santa Coloma de Gramenet
i al món, promoure la convivència i la transformació dels
conflictes i fer que la nostra ciutat tingui un paper actiu com
a agent de pau.

projectes

campanyes

emergència

5. La informació sobre cooperació és clau per a la
sensibilització ciutadana. També ho és oferir més eines
per al debat i la reflexió sobre les causes i els efectes de la
vulneració dels drets humans.

18

Centre social El Far
Bolívia
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Emergència ebola
Aaium (Sàhara Occidental)

Espai Solidari
Casa de la Solidaritat
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Suport a la querella argentina contra
el franquisme i a las Abuelas de la
Plaza de Mayo
Buenos Aires (Argentina)
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Emergència alimentària
Aaium (Sàhara Occidental)

Teatre per la Pau
Grup Eirene
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Construcció de Pous. Associació
ACAU, Aigua per al Sahel
Burkina Faso

Vacances en Pau
Santa Coloma amb el Sàhara
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Xarxa de cooperació
Rezé (França)
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Xarxa de cooperació
Rezé (França)
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Xarxa de cooperació
Amstelveen (Holanda)
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Fundació Ulls del Món
Moçambic
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Fekat Circus (Festival de Circ Solidari
CIRCE)
Addis Abeba (Etiòpia)

Santa Coloma sona
Casal del Mestre
Curtmetratges i cinema social
Cineclub Imatges
Roda Solidaritat
Fundació Tus Ojos

Ciutat agermanada
Jalapa (Nicaragua)
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Òptics pel Món
Managua (Nicaragua)

Xarxa de cooperació
Tübingen (Alemanya)

Creu Roja
Menz Gera (Etiòpia)

Tallers per a estudiants
Ombú Acció
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Associació Huayna
Masaya (Nicaragua)

Projecte Joves per la Pau
Buchenwald (Alemanya)

Crisi humanitària
Corn d’Àfrica (Somàlia)

Tallers per a estudiants
Fundació Olof Palme
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Emergència humanitària
Corn d’Àfrica (Somàlia)

Agenda Llatinoamericana
Comitè Òscar Romero

Associació CooperAcció
Managua-Masaya (Nicaragua)

Projecte Joves per la Pau
Mauthausen (Àustria)
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Habitatges. Ciutat agermanada
L’Havana (Cuba)

Refugiats
Líban

Fundació Solidaritat UB
Premi de Treballs de Recerca
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Projecte Joves per la Pau
Auschwitz (Polònia)

27

44

10

Emergència huracà Sandy
Haití

Intercanvi juvenil
Sarajevo (Bòsnia)

Ciutats constructores de pau
Palestina – Israel

Fons Joan Gomis i Fons Infanti
de Solidaritat
Biblioteca Central
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Casal dels Infants, Entrepobles,
Wafae
Tànger (Marroc)
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Refugiats
Síria

29

Cooperació directa municipal
Guéliz (Marroc)
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Exposició: “Vida diària en un país
ocupat” de Sergi Reboredo.
Iraq
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Cooperació directa municipal
Edchera (Sàhara Occidental)
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Exposició fotogràfica
Erevan (Armènia)
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Institut Ramon Berenguer IV
Dakhla (Sàhara Occidental)
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Fundació Ulls del món. Medicus Mundi
Aaium (Sàhara Occidental)

Exposició: “Dies de Pakistan” de
Francesc Melcion
Pakistan
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Enfortiment dels agents locals.
Fons Català de Cooperació
Gàmbia

Fundació Vicente Ferrer
Anantapur (Índia)

Jornades defensors dels drets
humans
Ciutats Constructores de Pau
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Espectacles Casa Àsia
Àsia

La primavera àrab
Samuel Aranda
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Amics de Diabugu
Diabugu Batapa (Gàmbia)
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Emergència tifó Hayam
Filipines

Cursos de filosofia per la pau
Lliga dels Drets

Explotació 12
13

Amnistia

Grup de suport a les dones de
Matagalpa
Matagalpa (Nicaragua)

xarxes

5

ONGD 11

Refugiats
Grup Estratègies

Fundació Pau i Solidaritat,
Sindicalistes Solidaris.
Exposició Vicenç Samper
Guatemala (Guatemala)

Associació Catalana per la Pau
Vall del Cimitarra
Cooperació directa municipal
Manizales (Colòmbia)
Fundació Pau i Solidaritat
Vall del Cauca (Colòmbia)
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Pau i Solidaritat
Quito (Equador)

15

Associació Piatsaw
Pastaza (Equador)
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Cooperació directa municipal
Villa El Salvador (Perú)

17

Creu Roja
El Chaco (Bolívia)

1. Santa Coloma de Gramenet compta amb tres recursos amb
la voluntat de promoure la cultura de pau, la cooperació
internacional, la solidaritat i els drets humans: el Fons
documental de solidaritat i cooperació Joan Gomis, l’Espai
per la Pau i l’Espai Solidari.
2. L’objectiu clau del Programa joves i cooperació és facilitar
la formació, l’intercanvi i, en definitiva, l’acumulació
d’experiències perquè el jovent sigui actiu en aquest àmbit
d’acció social.
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Accions

Deute

Inclusió

Entrada per la cantonada
Cultura / Sant Carles
(sol·liciteu autorització
a Consergeria)
Els autocars poden aparcar
a l’av. Santa Coloma, prop
de l’edifici del Museu

Prevenció

L1 estació Santa Coloma
L9 estació Can Peixauet

Agermanament

35, 42, B14, B15, B18, B19,
B20, B27, B30, B31, B80,
B84

Gènere

Aparcament:

Llibertat

Metro:

Igualtat

Autobusos:

Ciutadania

Com arribar-hi:
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El Museu Torre Balldovina acull, fins
al 28 de febrer de 2015, l’exposició
SANTA COLOMA, CIUTAT COMPROMESA.
Aquesta mostra presenta el treball
a Santa Coloma de Gramenet en
cooperació internacional, cultura de pau,
solidaritat i defensa dels drets humans.
Un treball local en pro d’un món més just
i que comparteix el que s’està fent des
de la cooperació catalana per fomentar
un desenvolupament sostenible tant del
Nord com del Sud.
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Desenvolupament

De dilluns a divendres, de 9 a 13 h

9

tat

De dimarts a dissabte, de 18 a 20.30 h
Dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 14 h
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Stéphane Hessel,
que va participar en la redacció de la Declaració Universal dels Drets Humans,
va rebre el Premi per la Pau de l’Associació per a les Nacions Unides
a Santa Coloma de Gramenet
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Sostenibilitat

Informació, escoles i reserva d’activitats:
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accions

Organització

Horari:

21

“La pitjor actitud és la indiferència,
dir que no hi puc fer res,
que ja me les compondré.
És aleshores quan perdem
un dels elements essencials
de la nostra humanitat:
la facultat d’indignar-nos
i el compromís que la segueix.”

Recursos

29 de gener / 28 de febrer
Edifici accessible, entrada gratuïta
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NÚRIA PARLON GIL
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

Educació

SANTA COLOMA,
ciutat
compromesa
Museu Torre Balldovina
museutorreballdovina@gramenet.cat
Plaça de Pau Casals, s/n
08922 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 385 71 42

24

Aquesta mostra colomenca s’acompanya
de l’exposició «Més a prop. Coneixement,
compromís, cooperació», un projecte
de l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament, que reflexiona sobre
les causes i els efectes de la pobresa a
partir de quatre drets humans bàsics com
són l’accés a l’aigua, l’alimentació, la salut
i l’educació. També explica com les ONG,
universitats, institucions, ajuntaments i
Generalitat de Catalunya contribueixen
al fet que totes les persones, visquin on
visquin, puguin tenir una vida digna.

Refugiats

2015, Any Internacional pel Desenvolupament
Segueix-nos a Facebook: www.facebook.com/cooperacioAgoraJove
i a Twitter: @scgramenet #SCcoopera
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En la línia de posar en valor tota
aquesta tasca, hem previst al voltant
de l’exposició tot un seguit d’activitats
complementàries que s’oferiran a centre
educatius de la ciutat. Entre d’altres,
tenim les visites comentades de la mà
de pedagogues expertes en aquests
temes, i les visites dramatitzades per
a col·lectius, de la mà de De Butxaca,
el grup de teatre social que condueix el
Grup Eirene a l’Espai per la Pau.

En un context de crisi com l’actual, ha
estat un repte tirar endavant i consolidar
projectes de solidaritat i cooperació com
els projectes de sensibilització als joves
en temes de cultura de pau, defensa

Departament de Cooperació i Solidaritat
cooperacio@gramenet.cat
Tel. 93 462 40 00 ext. 3002
www.gramenet.cat

SANTA COLOMA
CONNECTADA AMB EL MÓN

dels drets humans i memòria històrica
—la visita als memorials dels camps
de concentració nazi de Buchenwald,
Auschwitz i Mauthausen, els projectes
d’intercanvi als Balcans...

SANTA COLOMA,
CIUTAT
COMPROMESA
és el títol de
l’exposició que
hem produït des
l’Ajuntament
per fer visible el treball i el compromís
de Santa Coloma de Gramenet en
cooperació internacional, cultura de pau,
solidaritat i defensa dels drets humans.
Un treball local amb perfil propi en el
marc de la cooperació descentralitzada.
Hem fet de la cooperació una política
pública en pro d’un món més just, que
fomenti un desenvolupament sostenible
tant del Nord com del Sud.

Programa infantil Rodamons
Biblioteques
Festival de Circ Solidari 2012
Associació CIRCE
Espai per la Pau
CR Juvenils Mas Fonollar
Comerç just a la diada Sabors
del Món
Fondo Comerç

6. Les xarxes de ciutats són un instrument emergent de
cooperació internacional. Poden ser més o menys flexibles
i connecten la ciutadania i les entitats colomenques amb el
món.
7. Els ajuntaments van ser la primera administració catalana
que va dedicar recursos públics a la cooperació al
desenvolupament. D’això fa més de vint-i-cinc anys.
8. El Consell de Solidaritat i Cooperació va ser creat l’any 1996.
És un espai participatiu i de referència en la reflexió i el debat
de la política de solidaritat i cooperació de Santa Coloma de
Gramenet.

MEMORIAL
DE BUCHENWALD
El projecte expositiu incorpora la instal·lació exterior del
fotògraf Sergi Bernal RECORDAR DESPRÉS DE L’OBLIT:
BUCHENWALD, als Jardins del Museu Torre Balldovina.
Aquest treball presenta l’experiència de la visita d’estudiants
colomencs als memorials dels camps de concentració nazi. En
concret, les imatges són del Projecte Buchenwald 2014.
Aquestes propostes expositives conviden a reflexionar sobre
el paper de la solidaritat i la cooperació internacional, el sentit
de la solidaritat, l’estat actual dels drets humans i la viabilitat
de la cultura de pau. Aquests continguts són un termòmetre
del context social mundial i són necessaris per a la nostra
consciència individual i col·lectiva.

si et compromets, el món canvia

AMNISTIA INTERNACIONAL
DE CATALUNYA - AIC

ASSOCIACIÓ COORDINADORA
D’AJUDA UNIDA – ACAU
Cooperació internacional al desenvolupament a Burkina Faso

Santa Coloma de Gramenet té un teixit social
ampli dedicat a la cooperació internacional,
la sensibilització, la cultura de pau i els drets
humans. Són associacions i grups integrats
per a persones de la ciutat compromeses,
que promouen polítiques o accions adreçades
al desenvolupament de col·lectius exclosos o
amb risc d’exclusió social o que treballen per
a la millora d’altres països o comunitats en
desenvolupament.

Associació d’entitats de la Casa
de la Solidaritat i la Pau

Associació Entrepobles

Asociación Internacional
de Sanitarios en España

Associació per a la promoció
del cinema documental: La Bretxa

CASAL D´AMISTAT
AMB CUBA JOSÉ SÁNCHEZ

Centre d’Acolliment
de Santa Coloma

AMICS I AMIGUES DE
DIABUGU BATAPA

Cooperació amb Gàmbia i activitats de sensibilització

Grup local Badalona – Santa Coloma de Gramenet

ASSOCIACIÓ D’ARMÈNIA
A CATALUNYA - ARARAT

Associació d’àmbit cultural que representa el col·lectiu armeni
resident a la ciutat i que es constitueix el 2007

Acció comuna constituïda l’abril de 2005

Entrepobles neix el 1987

Millora de la salut de la població vulnerable

Produccions audiovisuals, cooperació al desenvolupament, construcció de pau, capacitació, sensibilització

associació Piatsaw
Col·labora i treballa pels drets col·lectius
dels pobles indígenes de l’Amèrica Llatina

Organització creada el 1982

TREBALLADORS I TREBALLADORES
DE L’AJUNTAMENT DE SANTA
COLOMA PEL 0’7 I MÉS

Suport econòmic a projectes d’arreu del món de les ONGD catalanes

Grup de Suport al Colectivo de Mujeres
de Matagalpa
Millorar les condicions de vida de les dones i la infància

Treballem per facilitar el procés migratori dels nouvinguts que arriben a la nostra ciutat

Huayna - CooperAcció

Cooperació internacional i educació pel desenvolupament

El Far, Servei
Social Evangèlic

Resposta a necessitats de situació de vulnerabilitat

Òptics x mÓn (OxO)
Per la millora de la salut visual al món

FUNDACIÓ VICENTE FERRER
Compromesa amb la transformació a l’Índia

Santa Coloma
amb el Sàhara

Les Vacances en Pau tenen més de 20 anys de trajectòria

