Sóc de Sant Cugat i

m’implico.

S

ant Cugat és una ciutat que batega solidaritat. Ho ha
demostrat moltes vegades i, avui dia, en un context
de crisi global, continua demostrant-ho. Una prova
d’aquesta solidaritat santcugatenca és la guia que
teniu a les mans: les ONG i les entitats que treballen
per aconseguir un món més just són moltes. Tantes,
que en podem fer una guia. I n’estem orgullosos.

El XXI és el segle del planeta. Vivim en un entorn global i això vol dir
que hem de ser capaços de compartir les coses bones que té cada
poble i cada cultura. En aquest sentit, crec que estem assistint a la globalització definitiva dels drets de les persones, però també dels seus
deures. Tots i totes tenim el dret de poder viure en una societat en la qual puguem créixer com a
persones, però, al mateix temps, també hem d’aportar el nostre gra de sorra per aconseguir-ho.
A través dels projectes de cooperació, de pau, de defensa dels drets humans i de solidaritat internacional, hem aconseguit que, de mica en mica, s’atenuï part de les diferències entre els països del nord i els països del sud. No obstant això, queda molta feina per fer i l’hem de fer entre
tots i totes: administracions, empresariat, societat civil i, també, persones a títol individual. En
aquestes pàgines, veureu com molts santcugatencs i santcugatenques han decidit implicar-se
i oferir una part del seu temps als altres. Crec que tots i totes en podem prendre exemple. Al
mateix temps, això serà una mostra del nostre compromís i de la voluntat emprenedora que
sempre ha caracteritzat el nostre municipi.
Així doncs, es tracta d’acostar-vos les entitats que treballen en cooperació i solidaritat internacional a la ciutadania i convidar-vos a conèixer-les i a vincular-vos-hi. De mans, no n’hi ha mai
prou i, en canvi, tenim molts reptes per assolir.
Mercè Conesa i Pagès
Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès
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m’implico
amb gent que viu molt lluny.
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m’implico
amb un pla.
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PlA director de Cooperació,
Pau i Drets Humans
El Pla director 2012 fins al 2015 assenyala els objectius i les accions que cal treballar i prioritzar.
Cooperació directa. Són aquelles actuacions estratègiques que l’Ajuntament impulsa
a l’Amèrica Llatina, mitjançant un treball sense intermediaris, amb diverses organitzacions
i institucions, participant econòmicament en projectes, compartint sabers i establint
complicitats.
Cooperació indirecta (Projectes d’entitats). Suport a projectes de cooperació al
desenvolupament i a projectes de sensibilització impulsats per les entitats de la ciutat que
treballen conjuntament amb entitats del sud. Projectes encaminats a la millora de les persones,
el seu entorn i els seus drets i deures.
Educació per al Desenvolupament. Informació i formació de la ciutadania de Sant
Cugat sobre la realitat dels països del sud i les seves causes i conseqüències. Programació
d’actes oberts a la ciutadania i programes específics de llarga durada als centres
d’ensenyament de la ciutat.
Agermanament amb el Sàhara. Sant Cugat està agermanada amb l’Aargub, un barri
del campament de refugiats sahrauís situat al sud d’Algèria. Es treballa en tres línies d’acció:
ajudes econòmiques per a l’alimentació; un pis per a infants malalts que, per la patologia que
presenten, no poden ser atesos als camps de refugiats, i mocions institucionals per denunciar
la violació constant de drets humans que pateixen.
Emergències. Suport a països que han patit alguna catàstrofe. Suport prioritari per a
programes d’ajut humanitari que tinguin en compte la reconstrucció postdesastre.
I a accions de sensibilització per reflexionar sobre les causes.
5

La Xarxa Solidària
La Xarxa Solidària és un espai obert a la ciutadania, les entitats i les institucions relacionades
o interessades amb tot allò que fa referència a la cooperació per al desenvolupament, la
sensibilització per a la superació de les desigualtats nord - sud i el foment de la cultura de pau.
SENSIBILITZA i educa per a la solidaritat, fent una reflexió crítica i de denúncia de les
causes estructurals de la pobresa, de les guerres, dels desequilibris i de les injustícies.
PROMOU el treball conjunt entre entitats fomentant l’intercanvi d’experiències
i crea sinergies per millorar els projectes que cadascú desenvolupa.
IMPLICA i fomenta la implicació de persones, entitats i institucions per incrementar el nombre
d’actors compromesos, a Sant Cugat, disposats a generar un canvi de la situació actual.
PARTICIPA en la definició i el seguiment de la política municipal de
cooperació i d’educació per al desenvolupament. Forma part del
Consell Sectorial de Serveis Socials, Sanitat i Ciutadania.
ACOSTA el treball conjunt de la Xarxa i els projectes propis de cada
entitat a la població santcugatenca, per tal que conegui i participi en
els projectes que s’estan duent a terme des de la ciutat.
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m’implico
i m’acosto a tu.
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m’implico
i ho faig saber.
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Construcció de la pau. Són les actuacions i els processos que contribueixen
a transformar els conflictes violents en situacions de pau estable i durable, o
bé que promouen la prevenció de situacions de conflicte i violència.
Cooperació internacional. És aquella per mitjà de la qual es col·labora en
el desenvolupament econòmic, cultural i social de països empobrits, compartinthi no només recursos i tecnologies, sinó també coneixements i experiències. Amb
això es contribueix a disminuir les terribles desigualtats nord - sud, així com a
construir la pau mundial i enfortir els drets humans i els processos democràtics. En
definitiva, a construir un món més just i sostenible per a totes les persones.
drets humans. Són les llibertats, les facultats o les reivindicacions bàsiques que
corresponen a tota persona pel simple fet de la seva condició humana, per tal de garantirli una vida digna. Inclou els drets i les llibertats d’ordre personal, els drets de l’individu
en relació amb els grups dels quals forma part, els drets polítics i els drets econòmics,
socials i culturals. Els drets humans són inalienables i inherents a la persona.
gestió de conflictes. Són les accions encaminades a prevenir conflictes, arribar a acords
o resoldre els conflictes. Normalment, aquestes accions es duen a terme en forma de diàleg
polític, iniciatives diplomàtiques, operacions de pau i operacions d’acció humanitària.
participació ciutadana. Són les accions que poden fer els ciutadans
i les ciutadanes, de manera individual o col·lectiva, orientades a influir
directament o indirectament en les polítiques públiques.
Solidaritat. Consisteix a ajudar i compartir amb una altra persona els problemes,
les activitats o les idees, sense demanar res a canvi. És un sentiment mogut per
compensar les injustícies socials afavorint els més vulnerables. Sovint té lloc
mitjançant entitats o institucions com ONG, fundacions, accions voluntàries, etc.
Definicions basades en els diccionaris d’Hegoa i de l’Agència
Catalana de Cooperació per al Desenvolupament
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tu també

t’impliques?
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Mou-te per
la guia
Hi trobaràs, ordenades de la A a la Z, les
entitats santcugatenques dedicades a
la cooperació, la sensibilització, els drets
humans i la cultura de pau.
Veuràs què estan fent i com t’hi pots
posar en contacte.
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ens
impliquem
en diferents
àmbits

• Salut i higiene
• Educació
• Infància
• Joves
• Adults
• Gent gran
• Medi ambient
• Accés a l’aigua
• Energies renovables
• Desenvolupament comunitari
• Pau
• Drets humans
• Investigació
• Gènere
• Noves relacions econòmiques
• Comerç just
• Microcrèdits
• Persones amb discapacitat
• Sensibilització
• Formació
• Identitat indígena
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ACOES
Catalunya

Zona de treball
Hondures i
Catalunya

Donem suport a l’associació hondurenya
ACOES, que treballa en el camp de
l’educació (escoles, residències d’estudiants,
centres de capacitació, educació rural, etc.).

Àmbits d’acció
• Educació
• Infància
• Joves
• Sensibilització

Mirem de sensibilitzar la societat en la nostra
responsabilitat respecte a les desigualtats
al món. Volem compartir l’aprenentatge per
treballar per un món millor.
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Dades de contacte
Golf de Biscaia, 17
08198 Sant Cugat del Vallès
catalunya@acoes.org
www.acoescatalunya.org
Tel. 647 587 072

ADE
Associació solidària

Zona de treball
Camerun

Ajudem infants i joves sense recursos al
Camerun.

Àmbits d’acció
• Educació
• Infància
• Joves

L’objectiu de l’associació és ajudar en l’educació, la formació, l’alimentació i la salut dels
infants del Camerun sense recursos (orfes,
nens desprotegits o abandonats, nens amb
discapacitats i fills de famílies nombroses o
desestructurades), amb la finalitat de facilitar-ne la inserció socioprofessional i l’autonomia. El grau d’ajut a cada infant s’estableix en
funció de la seva situació personal.

Dades de contacte
Jules Ngaleu
Ratapinyada, 13
08197 Valldoreix
ngaleu_jules@yahoo.fr
adeaca@yahoo.es
www.ade.santcugatentitats.net
Facebook: ade.ayudaradespegar
Tel. 606 602 574 (dies laborables, a la tarda)
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Aimeni
Promoció i desenvolupament de projectes
nord - sud, donant una importància especial
a les minories ètniques de l’Amazònia, a la
sostenibilitat mediambiental, a la formació
i l’educació de pobles indígenes i a la
defensa dels drets humans.
Disseny i implementació de programes
de medi ambient i sistemes productius
biotecnològics, amb l’objectiu de vincular
els estudiants amb la problemàtica regional
i generar espais comuns de reflexió i
participació de les comunitats indígenes.
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Zona de treball
Amèrica Llatina - Amazònia
Àmbits d’acció
• Medi ambient
• Desenvolupament comunitari
• Drets humans
• Investigació
• Educació per al desenvolupament
• Formació
Dades de contacte
Sant Ramon, 3, 1r 2a
08172 Sant Cugat del Vallès
contacto@aimeni.org || anigarzon@yahoo.com
Tel. 676 354 469 (dilluns i divendres, de 16 a 20 h)

Amnistia
Internacional
Catalunya
Campanyes en defensa dels drets humans.
Campanya Exigeix dignitat contra la pobresa
entesa com a vulneració dels drets humans.
Campanya en favor de presos de consciència,
per la llibertat d’expressió.
Campanya contra la pena de mort.

Zona de treball
Sant Cugat i Cerdanyola
Àmbit d’acció
Drets humans
Dades de contacte
Jesús Blanco Domínguez
(coordinador de Sant Cugat)
Ateneu Santcugatenc
Pl. de Pep Ventura, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
cerdanyola@amnistiacatalunya.org
www.amnistiacatalunya.org
Tel. 616 242 999

Accions urgents en favor de persones en risc
imminent de ser executades o amb amenaces greus a la seva seguretat.
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ASECOP
Associació Europea de
Cooperació AMB Palestina
Volem que la població europea conegui la
situació dramàtica que viu el poble palestí i
hi col·labori en una acció solidària.
Tenim en marxa diferents projectes dedicats
a la joventut, la dona i la població d’aquests
territoris, amb l’objectiu de millorar-ne les
condicions de vida i perquè els qui hi treballin puguin tenir un mitjà de subsistència.
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Zona de treball
Territoris Palestins
Àmbits d’acció
• Desenvolupament
comunitari
• Drets humans
• Gènere
Dades de contacte
Sant Iscle, 33, 9è 1a
08031 Barcelona
asecop.projectes@gmail.com
www.asecop.org
www.santcugatentitats.net (ASECOP)
Tel. 687 389 370 (de 9 a 15 h i de 16 a 18 h)

Assemblea
de Cooperació
per la Pau
Cooperació per al desenvolupament, la
sensibilització i l’educació per al desenvolupament.
L’ACPP és una entitat laica, independent de
qualsevol opció partidista i sense afany de
lucre, que treballa en l’àmbit de la cooperació
per al desenvolupament i de la defensa dels
drets humans des d’una òptica progressista.
Fundada l’any 1990, va iniciar l’activitat a
Catalunya el 1996. Els seus àmbits d’actuació
són la cooperació per al desenvolupament, la
sensibilització i l’educació per al desenvolupament.

Zona de treball
Espanya, el Magreb, Orient Mitjà,
Àfrica occidental, Carib,
Amèrica Central i Colòmbia
Àmbits d’acció
• Educació
• Desenvolupament comunitari
• Educació per al desenvolupament
Dades de contacte
Av. de Gràcia, 25, casa 6
08172 Sant Cugat del Vallès
catalunya@acpp.com || www.acpp.com
Facebook: Asamblea de Cooperación Por la Paz
Twitter: Asamblea_ACCP
Tel. 93 268 14 96 (de dilluns a dijous,
de 9 a 18.30 h, i divendres, de 9 a 15 h)
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Associació
Catalana
per la Pau
A Catalunya, treballem en l’àmbit de l’educació per al desenvolupament, en especial,
la vulneració dels drets humans, per mitjà
de seminaris, xerrades..., així com estades
solidàries amb els nostres socis del sud.
Els nostres projectes de cooperació se
centren en els drets humans, l’enfortiment
d’organitzacions de petits camperols, el suport a estructures sanitàries, les desigualtats
de gènere, la salut sexual i reproductiva, la
sobirania i seguretat alimentària, campanyes
d’emergència...
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Zona de treball
Catalunya, Colòmbia, Cuba,
el Salvador, Nicaragua, Mali,
Moçambic, Senegal i Orient Mitjà
Àmbits d’acció
• Desenvolupament comunitari
• Drets humans
• Gènere
• Educació per al desenvolupament
Dades de contacte
Aribau, 137, entl. 1a
08026 Barcelona
info@acpau.org || www.acpau.org
Facebook: Associació Catalana Pau
Tel. 93 318 84 44 (de 10 a 19 h)

Associació

Rostros,
Colores y
sueños
L’educació, la cultura i l’art com a eina de
transformació a Colama (comunitat rural
de Nicaragua).
“Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza,
no nos sacan del subdesarrollo,
no socializan los medios de producción y de
cambio,
no expropian las cuevas de Alí Babá.
Pero quizá desencadenen la alegría de hacer
y la traduzcan en actos.
Y, al fin y al cabo, actuar sobre la realidad
y cambiarla, aunque sea un poquito,
es la única manera de probar
que la realidad es transformable.”

Zona de treball
Catalunya, Nicaragua
Àmbits d’acció
• Educació
• Desenvolupament comunitari
• Educació per al
desenvolupament
Dades de contacte
Casa de Cultura (despatx 3), Castellví, s/n.
08172 Sant Cugat del Vallès
associacio.rcs@hotmail.com
www.rostroscolores.santcugatentitats.net
Facebook: Rostros Colores y Sueños
Tel. 617 257 072 (tardes)

E. Galeano
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Bon dia
Gàmbia
Grup de voluntaris que sentim un gran respecte per les persones i els nens que viuen
al país més petit d’Àfrica: Gàmbia.
Una petita associació que vol portar a terme
projectes realitzables, petits, però molt necessaris, amb transparència i compromís.
La nostra implicació inclou intentar millorar
aquelles situacions que coneixem de primera
mà, ja que, com més a prop estiguem de la
gent del país, més bé podrem comprendre’n
els problemes i, el més important, com solucionar-los.
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Zona de treball
Gàmbia, Àfrica occidental
Àmbits d’acció
• Educació
• Infància
• Desenvolupament comunitari
Dades de contacte
Laura Contreras Montoro
Salvador Espriu, 11, 3r 2a
08173 Sant Cugat del Vallès
info@bondiagambia.org
www.bondiagambia.org
Facebook: Bon Dia Gàmbia

CeAM
Centre d’Estudis Amazònics
Des que es va fundar el CEAM, el 1994, hem
treballat a l’Amazònia boliviana, en un
programa global anomenat Programa Hoya
Amazónica.
S’han dut a terme projectes de cooperació
internacional per al desenvolupament
cultural, comunitari i socioecònomic de
comunitats dels departaments del Beni, Santa
Cruz y Chuquisaca.
A la província de Barcelona, fem tallers de
sensibilització i activitats de difusió sobre les
activitats dels projectes en curs: piscicultura
rural, enfortiment institucional...

Zona de treball
Bolívia
Àmbits d’acció
• Medi ambient
• Desenvolupament comunitari
• Drets humans
• Investigació
• Gènere
• Formació
Dades de contacte
Secretari Coloma, 112, 1r
08024 Barcelona
direccion@ceam-ong.org
www.ceam-ong.org
Tel. 93 451 40 68 (de dilluns a divendres,
de 9 a 15 h)
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CESAL
Treballem en diferents sectors del
desenvolupament, amb una incidència
especial en l’educació, així com en la salut,
l’aigua i el sanejament, l’habitabilitat,
el desenvolupament productiu, la
microempresa i la formació per a l’ocupació.
Els nostres objectius fundacionals són:
• Contribuir a millorar les condicions de vida
dels països en vies de desenvolupament.
• Contribuir a incrementar el protagonisme
de la societat civil.
• Millorar les condicions de la immigració en
la nostra societat.
• Educar i sensibilitzar.
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Zona de treball
Moçambic, Uganda,
Albània, Mèxic, Guatemala,
el Salvador, Hondures,
Nicaragua, Haití,
República Dominicana,
Equador, Perú
Àmbit d’acció
• Educació
Dades de contacte
Bergara, 16
08172 Sant Cugat del Vallès
catalunya@cesal.org || www.cesal.org
Tel. 609 447 281 || 93 674 90 79 (de dilluns a
divendres, de 17 a 19.30 h)

Creu roja
La Creu Roja és una institució humanitària
internacional que té com a objectiu millorar
la qualitat de vida de les persones més
desfavorides de la nostra societat.
Treballem amb les persones i per a les persones, potenciant la igualtat, la solidaritat i la tolerància. El voluntariat i els socis fan possible
que puguem atendre aquests col·lectius.
Les nostres tasques principals són la cooperació amb els països més desfavorits i les
campanyes de sensibilització, l’ajut humanitari, l’atenció directa a la gent gran, la teleassistència mòbil a dones víctimes de violència de
gènere, l’assessorament a nouvinguts, el Banc
de Roba Solidari, el reforç escolar, el Punt de
Trobada Familiar, el transport adaptat, el Banc
Ortopèdic, la prevenció i el socors, la formació
en assistència sanitària immediata, els tallers
de salut, DEA i educació per a la salut.

Zona de treball
Sant Cugat, Rubí, Valldoreix
Àmbits d’acció
• Infància
• Adults, gent gran
• Drets humans
• Sensibilització
• Formació
Dades de contacte
Sant Juli, 2
08173 Sant Cugat del Vallès
scugatrubi@creuroja.org || www.creuroja.org
Tel. 93 674 23 83 (de dilluns a dijous, de 9 a 14 h i
de 16 a 20 h, i divendres, de 8 a 15 h)
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Educació
sense
fronterEs
Educació sense Fronteres és una ONGD
constituïda com a associació que vol contribuir a aconseguir una educació transformadora cap a un món més just i solidari, per
mitjà d’accions de cooperació internacional
per al desenvolupament i d’accions que
promoguin el canvi en la nostra societat.
Educació sense Fronteres té com a visió ser
una organització referent en el compromís
amb la defensa i la promoció del dret a una
educació de qualitat per a tothom, com un
dret humà fonamental.
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Zona de treball
Catalunya, Espanya
i l’Amèrica Llatina
(República Dominicana, Bolívia,
Guatemala, Nicaragua,
el Salvador, Equador i Perú)
Àmbits d’acció
• Educació
• Drets humans
• Educació per al desenvolupament
Dades de contacte
Av. Meridiana, 32, baixos
08018 Barcelona
esfcatalunya@educacionsinfronteras.org
www.educacionsinfronteras.org
Tel. 93 412 72 17 (de 9 a 18 h)

Enginyeria
sense fronterEs
Enginyeria sense Fronteres Catalunya (ESF)
és una associació de cooperació per al
desenvolupament multidisciplinari formada
per professionals, docents i estudiants, que
treballa per garantir l’accés universal als
serveis bàsics, acompanyant el canvi social
i l’enfortiment de les poblacions del sud,
respectant-ne sempre les característiques
culturals i tècniques.

Zona de treball
Catalunya, Moçambic,
el Salvador, Perú, Equador,
Bolívia
Àmbits d’acció
• Medi ambient
• Accés a l’aigua
• Energies renovables

• Desenvolupament
comunitari
• Educació per al
desenvolupament

Dades de contacte
Múrcia, 24, baixos
08027 Barcelona
contacta@esf-cat.org
www.catalunya.isf.es
Twitter: @ESFCatalunya
Tel. 93 302 27 53 (de 9 a 19 h)
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FORKIDS
Associació d’ajuda
a la infància
A Forkids col·laborem amb PVS, una ONG
índia formada per un col·lectiu de famílies
de castes baixes.
La nostra prioritat és la infància i les seves
comunitats. Treballem en l’educació i el
desenvolupament amb les dones. Alguns dels
nostres programes són: construcció i posada
en marxa d’una escola rural per a més de 500
nens i nenes; programa de microcrèdits per a
les dones vinculat a un fons de pensions per a
dones grans i persones amb discapacitat; estades curtes de voluntariat en l’àmbit mèdic.
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Zona de treball
Índia
Àmbits d’acció
• Educació
• Infància
• Gènere
Dades de contacte
Verdi, 17, baixos 1a
08172 Sant Cugat del Vallès
info@forkids-ong.org
www.forkids-ong.org
Facebook: Forkids
Tel. 93 589 02 95

fundació
babel punt
de trobada
Treballem amb el col·lectiu d’immigrants des de la solidaritat.
Orientem la nostra feina cap a la formació,
l’acollida i el desenvolupament personal. Treballem per facilitar la integració d’immigrants
oferint-los cursos de formació i coneixements
sobre els nostres valors culturals.
Impulsem projectes de cooperació internacional al Senegal per potenciar el creixement
de persones sense recursos als seus països
d’origen.

Zona de treball
Catalunya, Senegal
Àmbits d’acció
• Educació
• Desenvolupament
comunitari
• Educació per al desenvolupament
Dades de contacte
Carme Micheo Jorcano
Frederic Mompou, 17, 1r C
08172 Sant Cugat del Vallès
info@babelpuntodeencuentro.org
www.babelpuntodeencuentro.org
Facebook: Babel Punto de Encuentro
Tel. 93 295 57 93 (de 10 a 14 h)

A Sant Cugat, acompanyem el projecte de
l’Escola de Futbol UNIÓ, en què participen
nens i nenes de diferents països, facilitant-ne
la integració, l’aprenentatge de valors i la
convivència.
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FundacióN
Vicente
Ferrer
La Fundación Vicente Ferrer és una ONGD
de desenvolupament compromesa amb
el procés de transformació d’una de
les zones més pobres i necessitades de
l’Índia, Anantapur, i de les comunitats
més desfavorides, els dàlits (intocables),
els grups tribals i les backward castes.
El fundador, Vicenç Ferrer, va estar més
de 55 anys treballant a l’Índia al costat
dels més desfavorits. La seva manera d’entendre el desenvolupament ha
donat lloc a un model exemplar en el
marc de la cooperació internacional.
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Zona de treball
Anantapur (Índia)
Àmbits d’acció
• Sanitat
• Educació
• Accés a l’aigua
• Desenvolupament
comunitari
• Gènere
Dades de contacte
París, 71
08029 Barcelona
santcugat@fundacionvicenteferrer.org
www.fundacionvicenteferrer.org
Tel. 637 416 120 || 93 419 02 68 (de 9 a 18 h)

Fundació
Yamuna
YAMUNA és una ONGD fundada l’any 2000,
que porta a terme projectes de cooperació
sobretot per a infants, adolescents i dones, a
l’Índia i Madagascar.
A Catalunya, es fa sensibilització i educació
per al desenvolupament. Els projectes a Madagascar són els següents:
Centre d’acollida per a 145 menors del carrer.
Cooperativa de dones Vehivavy Mihavotra.

Zona de treball
Madagascar
Àmbits d’acció
• Infància
• Comerç just
• Educació per al
desenvolupament
Dades de contacte
Josep Irla, 135, baixos D
08195 Sant Cugat del Vallès
info@yamuna.org
www.yamuna.org
Facebook: Yamuna ONGD
Tel. 93 419 69 44 (de 10 a 18 h)

Centre d’activitats educatives i esportives
per a 450 infants i adolescents del barri, amb
suport escolar i activitats d’esport, arts plàstiques i escèniques.

31

global play
fundació Privada
Millorem la qualitat de l’educació i l’accés
de nenes i nens a l’educació en països en
vies de desenvolupament (principalment, a
l’Àfrica subsahariana), mitjançant activitats
relacionades amb l’esport, la lectura i el joc.
Rehabilitem, construïm i electrifiquem noves
infraestructures en escoles rurals d’educació
primària a Mali. Facilitem l’accés a l’aigua,
proporcionem material esportiu, educatiu,
informàtic i sanitari, formem el professorat i
organitzem activitats lúdiques i de sensibilització, tant a Espanya com a Mali.
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Zona de treball
Àfrica subsahariana
Àmbits d’acció
• Salut i higiene
• Educació
• Accés a l’aigua
Dades de contacte
Doctor Ferran, 22
08034 Barcelona
info@globalplay.org
www.globalplay.org
Tel. 637 424 297 (de 9 a 19 h)

intermón
oxfam
Treballem en programes de desenvolupament per aconseguir una distribució equitativa de la terra i de l’aigua, i
per millorar les tècniques de producció agrícola i de comercialització.
Donem suport a grups productors de
comerç just pagant un sou digne per
les collites i l’artesania, i promovem, al
nord i al sud, polítiques agràries orientades a garantir el dret a l’alimentació.

Zona de treball
Àfrica i Amèrica del Sud
Àmbits d’acció
• Accés a l’aigua
• Desenvolupament comunitari
• Comerç just
Dades de contacte
Ton Marimon (coordinador Comitè Local)
Orient, 31, local
08172 Sant Cugat del Vallès
csantcugat@intermonoxfam.org
www.intermonoxfam.org
Twitter: @intermonoxfam.stcugat
Tel. 93 589 45 53 || 661 565 314 (de 10 a 13.30 h i
de 17 a 20 h, excepte dissabtes tarda)
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Medicus
Mundi
Catalunya
ONG de cooperació sanitària fundada a Barcelona el 1963, que existeix per contribuir
a generar canvis en la societat, fomentant
una cultura de solidaritat i compromís
ciutadà que faci possible l’eradicació de la
pobresa i que la salut sigui un dret a l’abast
de tothom.
Promocionem l’atenció primària de salut als
països en vies de desenvolupament i, a Catalunya, fem sensibilització i incidència política
per canviar les estructures que perpetuen la
pobresa i la injustícia social.
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Zona de treball
Catalunya, Angola,
Moçambic, Bolívia,
Equador, campaments
de refugiats sahrauís a
Algèria
Àmbits d’acció
• Salut i higiene
• Drets humans
• Educació per al desenvolupament
Dades de contacte
Secretari Coloma, 112, 1r. Edifici Pòdium 08024
Barcelona
catalunya@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/catalunya
Facebook: Medicus Mundi Catalunya
Twitter: @medicusmundicat
Tel. 93 418 47 62 (de 9 a 14 h)

Petits Músics
del Món
Cooperació en projectes educatius a Malawi
per mitjà de l’educació musical, la promoció
de l’ocupació de joves, la capacitació de
professorat, la potenciació de la funció de
la dona i la dinamització social per mitjà del
projecte.
Sensibilització a Catalunya amb intercanvis,
tallers i xerrades amb grups musicals del sud
de l’Àfrica.

Zona de treball
Catalunya, Malawi
Àmbits d’acció
• Educació
• Infància
• Joves
• Educació per al desenvolupament
Dades de contacte
Vallès, 92
08172 Sant Cugat del Vallès
petitsmusicsdelmon@gmail.com
www.petitsmusicsdelmon.santcugatentitats.net
Facebook: Petits Músics del Món
Tel. 93 589 73 09 (matins, de 10 a 13.30 h,
i tardes, de 16 a 20 h)
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Salut i Música
Tenim un col·legi al Perú, en un suburbi de
la ciutat de Lima, per a infants i adolescents
sense mitjans econòmics, alguns provinents
de famílies desestructurades.
I hem creat una escola de pares i mares amb
suport psicològic.
També tenim una escola de música i dansa
amb criteri musicoterapèutic.
Paral·lelament, ensenyem cultura de la salut,
musicoteràpia... en escoles, centres de salut i
universitats peruanes.
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Zona de treball
Lima (Perú)
Àmbits d’acció
• Salut i higiene
• Educació
• Infància
• Gènere
Dades de contacte
Av. de Cerdanyola, 13, esc. A, àtic 3a
08172 Sant Cugat del Vallès
asociacion@saludymusica.org
www.saludymusica.org
Tel. 93 675 49 71 (dijous, de 9 a 13 h)

SCAPS
SANT CUGAT AMB
EL POBLE SAHRAUí
Estem treballant tres projectes per tal de
garantir una infància amb drets als nens i
nenes sahrauís:
Vacances en Pau, acolliment d’infants
sahrauís durant dos mesos, a l’estiu, per tal
de garantir-los una revisió mèdica i una bona
alimentació.
Un àpat diari per als infants que assisteixen
a l’escola infantil de l’Aargub, una petita població del campament de Dajla amb qui Sant
Cugat està agermanada des de l’any 2000.

Zona de treball
Campaments de refugiats sahrauís
de Tindouf (Sàhara Occidental)
Àmbits d’acció
• Salut i higiene
• Educació
• Sensibilització
Dades de contacte
Casa de Cultura
Castellví, s/n
08172 Sant Cugat del Vallès
scaps_scaps@hotmail.com
www.scaps.santcugatentitats.net
Tel. 616 385 107 (dilluns, d’11 a 12.30 h, i dijous,
de 19 a 21.30 h)

Pis d’acollida per a infants i joves malalts
que, per la gravetat de les patologies que
presenten, no poden ser atesos als camps de
refugiats on viuen.
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Universitat
Internacional
de la Pau
La Universitat Internacional de la Pau
(UNIPAU) va néixer l’any 1984 amb l’objectiu de crear les condicions i facilitar
les eines necessàries per a la formació, el
debat, la reflexió i l’intercanvi d’opinions i
experiències sobre conflictes i construcció
de pau.
Les activitats que porta a terme són: el Curs
d’Estiu; el projecte educatiu Teixint Xarxes;
el Seminari d’Hivern Pensament per la Pau, la
Diada de la No Violència, les Nits Temàtiques i
el Memorial Joan XXIII per la Pau.
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Zona de treball
Catalunya
Àmbits d’acció
• Pau
• Drets humans
• Educació per al desenvolupament
Dades de contacte
Xalet Negre
Pl. del Coll, 4
08172 Sant Cugat del Vallès
secretaria@universitatdelapau.org
www.universitatdelapau.org
Facebook : Universitat Internacional de la Pau
Twitter: @unipaustc
Tel. 93 565 70 00 (de dilluns a divendres,
de 9.30 a 14.30 h, i dimecres, de 16 a 20 h)

Xarxa de
consum
solidari
Fem cooperació per al desenvolupament a
l’Equador, Bolívia i el Senegal, amb iniciatives
de diversificació productiva, desenvolupament agroecològic i suport a processos
participatius locals.
I, a Catalunya i a l’Estat espanyol, fem sensibilització per donar a conèixer els principis
del comerç just, el consum crític i la sobirania
alimentària, fent paleses les injustícies del
sistema i la necessitat de treballar per un
comerç socialment just, ecològicament sostenible i nutricionalment sa.

Zona de treball
Catalunya,
Estat espanyol, Bolívia,
Equador, Senegal
Àmbits d’acció
• Desenvolupament 		
comunitari
• Comerç just
• Educació per al desenvolupament
Dades de contacte
Pl. de Sant Agustí Vell, 15
08003 Barcelona
secretaria@xarxaconsum.org || www.xarxaconsum.net
Tel. 93 668 22 02 (de dilluns a divendres,
de 10 a 14 h i de 16 a 20 h)
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Xarxa de
l’Observatori
Del Deute
L’ODG s’adreça a la ciutadania de casa
nostra amb la voluntat de promoure el
coneixement i la denúncia sobre les causes
i les conseqüències dels desequilibris
socials, ecològics i econòmics existents
entre el nord global i el sud global.
Alhora, també treballem per oferir alternatives al model de globalització econòmica
imperant, principalment en allò que afecta
les relacions econòmiques i polítiques de
desigualtat i d’injustícia que el defineixen.
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Zona de treball
Espanya
Àmbits d’acció
• Drets humans
• Investigació
• Educació per al desenvolupament
Dades de contacte
Girona, 25, principal
08010 Barcelona
observatori@odg.cat || www.odg.cat
Facebook: ODG
Twitter: @twitt_odg
Bloc: bloc.odg.cat
Tel. 93 301 17 93 (de 10 a 14 h i de 15 a 19 h)

Yachanahuasi
Els socis de Yachana-Huasi som un grup
d’amics d’Espanya, l’Equador i altres
països units amb el propòsit de posar el
nostre granet de sorra per a la construcció
d’un món més just i digne per mitjà de
l’educació.
La nostra feina té lloc en zones rurals de
la província de Tungurahua (Equador), on
donem suport a dues escoles rurals amb la
finalitat de millorar-ne les instal·lacions, el
material didàctic i informàtic, l’alimentació i
la salut. Per poder dur a terme tots els nostres
projectes, tenim la Fundació Costa Holguín
com a soci local.

Zona de treball
Tungurahua (Equador)
Àmbits d’acció
• Educació
• Infància
• Joves
Dades de contacte
Sant Sebastià, 70-72
08172 Sant Cugat del Vallès
info@yachana-huasi.org
www.yachana-huasi.org
Tel. 627 343 314 (de 9 a 19 h)
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el teu paper
és important.

Tot i que a vegades pot semblar que els problemes mundials ens són molt
llunyans, des del dia a dia podem fer moltes coses:
Col·laborar amb entitats i ONG que treballen per la pau, el desenvolupament i
els drets humans. Es pot fer destinant-hi temps i/o diners.
Contrastar les informacions i esbrinar les causes amagades dels conflictes.
Signar a favor de les campanyes que denuncien situacions de vulneració de
drets humans i d’injustícia econòmica.
Esbrinar l’origen dels productes que consumim per tal d’evitar els que vénen de
zones de conflicte en les quals no es respecten els drets humans.
Vetllar perquè els diners estalviats serveixin per finançar projectes de
desenvolupament, i no per a la inversió i la investigació en indústria armamentística.
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Saber-ne

més.

Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament
http://www.undp.org/content/undp/es/home.html
Confederació Catalana d’ONG de cooperació, pau i drets humans
http://www.confederacio.org
Agència Catalana de Cooperació
http://www20.gencat.cat/portal/site/cooperaciocatalana
Canal Solidari
http://www.canalsolidari.org
ACNUR, Comitè d’ajuda al Refugiat
http://www.acnur.es
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
http://www.fonscatala.org
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