
UTOPIES20

La cooperació internacional

i la cultura de la pau, peces

clau per fer un món millor

i amb menys desigualtats.

RECONSTRUÏM

EL MÓN AMB

LA SOLIDARITAT

Cooperació

PLA PER LA

CIUTADANIA GLOBAL

Re-Construïm el món
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MARROC 

Layla Aboulenamane

“Aconseguim que moltes dones puguin llegir, 

escriure i també treballem sobre salut i igualtat.”

Empoderament i igualtat d’oportunitats en el cicle

de vida de les dones

Beneficiaris

Dones del districte de

Menara i Ras El Ain

BURKINA FASO

Maimuna, atleta 

“Totes les dones volem donar les gràcies a 

l’associació pel material, ens ha ajudat molt.”

Inclusió de dones amb discapacitat

a la competició esportiva

Beneficiaris

12 dones i les

seves famílies

GHANA

Confort 

“La resurrecció de l’escola és una gran notícia i 

ajudaria a millorar l’estil de vida de la comunitat.”

Rehabilitació de l’escola Top Town Academy

de Kassoa                                                                     

Beneficiaris

500 infants i les

seves famílies

SENEGAL

Lala Bayi 

“Puc menjar amb la família tant com necessitem,

m’he format i he millorat la capacitat intel·lectual.”

Millora de la situació socioeconòmica de les dones de 

Medina Boudialabou a través d’ horts comunitaris

Beneficiaris

85 dones i les seves famílies

Vídeos dels projectes

als codis QR

COSTA D’IVORI

Roger Goh 

“M’ha donat l’oportunitat

d’aprendre un ofici.”

Instal·lació sistema hidràulic escola

joves colpejats per crisi sociopolítica

Beneficiaris

150 joves

BOLÍVIA

Shirley Flores 

“El projecte amplia els coneixements

dels infants: gràcies a aquesta ajuda

poden accedir a més coneixements.”

Centre d’esplai Vicente Cañas (Cochabamba)                                                           

Beneficiaris

65 infants i joves

i les seves famílies

PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL 2020

GÀMBIA 

Ramatoulle Jammeh

“Fandema m’ha canviat la vida formant-me com

a professora, ara puc dir que tinc un diploma.”

Fandema, formació i empoderament de dones

de Tujereng                                              

Beneficiaris

30 dones i les

seves famílies



PARTICIPACIÓ A LA

DIADA D’ENTITATS

Exposició i dinàmiques participatives

per educar en solidaritat 

Beneficiaris: Uns 300 assistents.

UTOPIES CONCRETES

PER UN MÓN MILLOR

Sopar-col·loqui sobre desigualtats

Nord-Sud, exposicions, tallers i activitats

amb diferents col·lectius

Beneficiaris: 150 assistents a les activitats.

Vídeos d’alguns projectes als codis QR

aquí pots veure

els programes

i accions del pla

ACOLLIDA D’INFANTS

SAHRAUÍS

“Durant l’estiu anem al casal, a la platja, a la piscina...”

Infants acollits per famílies santjoanenques durant l’estiu

Beneficiaris: dos infants i les famílies tant dels campaments

com d’acollida a Sant Joan Despí.

DRETS DE L’INFANT

Beth Grané, escola Sant Francesc d’Assís 

“Cada any, a l’escola ens expliquen drets de l’infant. Enguany, hem fet 

el dret a la no-discriminació veient situacions i com solucionar-les.”

Tallers a escoles, Festa dels Drets de l’Infant

(20 de novembre), exposició                                                                    

Beneficiaris

1.400 alumnes

de les escoles

CURSOS D’ACOLLIDA

Rabia Zeroual, exalumna del curs d’acollida 

“Recomano a la gent que ve d’arreu del món fer els cursos d’acollida,

que jo vaig veure com una oportunitat per millorar la meva vida.”

Activitats: formació sobre el funcionament de la societat catalana

i de Sant Joan Despí per a persones nouvingudes                                                                  

Beneficiaris

53 persones

formades el 2019

CIUTAT DEFENSORA

DELS DRETS HUMANS

Marta Márquez, IES Ferrer i Guàrdia 

“Hem conegut cara a cara persones defensores dels drets humans 

que ens han explicat tot el que estan patint i pel que estan lluitant.”

Fòrum joves pels drets humans, cafè col·loqui amb activistes pels drets humans                                                       

Beneficiaris

Uns 600 joves

dels instituts

PLA PER LA CIUTADANIA GLOBAL
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La Comissió de Solidaritat està integrada per l’Ajuntament de Sant Joan Despí i per les 

entitats que treballen en la cooperació, la solidaritat i el desenvolupament. La comissió 

promou la cultura de la pau com a eina per reconstruir el món i treballa fomentant la 

cooperació internacional i organitzant activitats d’educació per al desenvolupament. 

Voleu saber quina feina fan? Us ho expliquen en primera persona.

LA COMISSIÓ, LA VEU DE LES ENTITATS

la comissió permet que les

entitats ens puguem conèixer,

coordinar iniciatives

i generar sinèrgies.

volem igualtat i
solidaritat per a cada

un dels cors d’aquestbonic planeta.

la comissió representa
la força de la unió

i ens fa creure que el
canvi és possible.

preparem, valorem i

coordinem projectes i activitats

per fomentar la solidaritat

a la ciutat.

REGIDORIA

DE SOLIDARITAT

I COOPERACIÓ

Àrea de Serveis a la Persona

Av. Barcelona, 41

Tel. 93 477 00 51

solidaritat@sjdespi.net

          www.sjdespi.cat

ESGLÉSIA 

EVANGÈLICA

C. Marià Fortuny, 18-20

Tel. 93 373 40 51 / 653 83 60 88

iglevandespi@gmail.com

SOLIDANÇA

Raval de les Begudes, 25

Tel. 93 685 44 34

solidan@solidanca.cat

               www.solidanca.cat

solidancatreball.wordpress.com

CREU ROJA SJD

C. Samontà, 31

Tel. 93 373 37 58

nuria.escolies@creuroja.org

          www.creuroja.despientitats.cat

ASOCIACIÓN

ALAYA

SOLIDARIOS

C. Les Torres, 58, entl. 1a

Tel. 648 76 48 98

alayasolidarios@gmail.com

          www.alayasolidarios.org

CAMINS

SOLIDARIS

Masia Ca l’Armand

C. Bon Viatge, 37

Planta 1a

Tel. 619 75 77 19

csolidaris@gmail.com

     www.caminssolidaris.org

CENTRE D’ESPLAI 

EL NUS

Centre Cívic Sant Pancraç

Pg. del Canal, 2

Tel. 93 477 06 86

Centre Cívic Torreblanca

C. Rubió i Tudurí, 4

Tel. 93 477 22 68

esplaielnus@esplaielnus.org

          www.esplaielnus.org

HELP THE CHILDREN

Fundación Adjoa

Riera de la Salut, 7 (Barcelona)

Tel. 664 14 04 12 / 638 04 64 64

info@adjoahtc.com

          www.adjoahtc.com

ACCIÓ SOLIDÀRIA

I LOGÍSTICA

Pl. de la Pau, s/n

(Sant Just Desvern) 

Tel. 651 18 61 51

info@asl.ong

               www.asl.ong

caminssolidaris.blogspot.com.es

CLUB D’ESPLAI

EL TRICICLE

Centre Cívic Les Planes

C. J. F. Kennedy, 4

Tel. 93 477 01 47

Centre Cívic Antoni Gaudí

Pl. de l’Estatut, 5

Tel. 93 477 31 34

tricicle@fundesplai.org

           tricicle.fundesplai.org

caminssolidaris.blogspot.com.es

ENTITATS I INSTITUCIONS PRESENTS A LA COMISSIÓ DE SOLIDARITAT
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QUÈ PUC

FER JO?

OFEREIX EL

TEU TEMPS

Dedicar temps lliure per ajudar 

altres persones les beneficia,

i a tu també t’aportarà molt. 

Pots fer voluntariat en diferents 

entitats, locals o internacionals.

DIGUES LA TEVA

Estem elaborant el nou pla

director de cooperació, acollida

i interculturalitat i volem saber

la teva opinió. Envia un correu

a solidaritat@sjdespi.net

fent propostes o aportacions

a la regidoria i t’avisarem

per participar-hi.

DONA OBJECTES,

ROBA, MOBLES

Moltes entitats recullen objectes usats

per donar-los una segona oportunitat

i oferir-los a famílies amb pocs recursos.

El que tu no fas servir pot ser molt útil

per a altres i, a més, és sostenible.

ORGANITZA 

UNA ACTIVITAT 

SOLIDÀRIA

Posa’t d’acord amb un grup 

de persones o alguna entitat i 

organitzeu activitats per recaptar 

fons per a causes solidàries.

Ajudareu a difondre-les tot passant

una bona estona.

EDUCA PER LA 

CIUTADANIA GLOBAL

Amb la nostra actitud estem educant

els que ens envolten, especialment

a petits i joves. Informa’t de pel·lícules, 

jocs i llibres per educar en valors.

CONSUMEIX 

RESPONSABLEMENT

Informa’t d’on i com es fabriquen

els productes que consumeixes.

Tria’n que s’hagin elaborat sense

explotació infantil ni laboral,

amb respecte al medi ambient i km0.

LLUITA PEL

DRETS HUMANS

Amb una firma des del mòbil o l’ordinador 

pots ajudar al ressò internacional de casos 

de violació dels drets humans.

Informa-te’n a través de les

organitzacions que els defensen.

  
Cooperació


