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Per un món sense desigualtats: 15 
anys de solidaritat de Rubí al món

És obligat per Rubí Solidari començar el balanç 
d’aquest any amb la dada més destacada: aquest 
2009 hem celebrat que ja fa 15 anys que treballem 
a Rubí amb un únic objectiu: aportar el nostre 
granet de sorra per fer d’aquest un món sense des-
igualtats.
No és moment de recordar tota la feina que s’ha fet 
en aquesta carrera de fons; ja que ha estat moltai 
ha deixat un empremta important en nosaltres i 
creiem que també en la ciutat. Però sí podem des-
tacar que, gràcies a la solidaritat d’aquesta ciutat, 
hem pogut mantenir les nostres activitats més 
importants.
Un dels eixos de la tasca de Rubí Solidari són els 
projectes de cooperació. Hem de destacar que, 
enguany, hem finançat amb donacions i fons propis 
una projecte de cooperació que ha permés a dones 
vídues iraquianes, refugiades a Síria, dur a terme 
una activitat productiva amb la qual millorar les 
seves vides. També, i fent balanç, ens sentim molt 
satisfets de com avança a Guatemala la tasca del 
Proyecto Lingüístico Santa Maria: després d’anys 
ajudant a la població exercir un dret finamental 
(poder aprendre a l’escola la seva llengua tradicio-
nal), l’estat de Guatemala ha fet seu el compromís 
de millorar en aquest aspecte.
Però si parlem de projectes de cooperació, no po-
dem obviar el que creiem es un fre a la solidaritat i 
a més una decisió errònia: l’Ajuntament de Rubí no 
destina encara el 0’7% del pressupost a solidaritat, i 
mantè el límit de finançar dos projectes per entitat, 
sense valorar per tant ni la qualitat dels projectes 
ni la tasca que en paral·lel fem les entitats.
I és que per a Rubí Solidari, la cooperació no pot 

limitar-se a finançar projectes. Una de les tasques 
més importants que duem a terme és la de difondre 
i sensibilitzar la ciutadania sobre la desigualtat que 
marca les relacions nord-sud, sobre aquelles situa-
cions que vulneren els drets humans de les persones 
i que per tant s’han de denunciar, i d’aquelles ac-
tituds que, ens costarien ben poc, i tindrien conse-
qüències per a les poblacions d’altres indrets.
Així, com cada any, hem posat en marxa el Curs de 
Solidaritat i Cooperació Internacional, centrat en la 
situació de les persones refugiades. Un curs que ha 
destacat per la qualitat dels ponents i la participa-
ció, que ha estat la més elevada dels últims anys.
Ens hem obert a la ciutadania mantenint la nostra 
presència a cites destacades dle municipi, tornant 
ala fira Rubimon tot i discrepar del model liderat 
pel consistori; hem convidat testimonis de diferents 
parts del món perquè ens expliquessin les seves 
lluites... Aquest mes de desembre, hem tancat l’any 
sumant-nos un cop més a les reivindicacions del 
Sàhara occidental, amb concentracions per denun-
diar la situació de l’activista Aminatu Haidar. Però 
també amb una nota positiva: gràcies a la col.labo-
ració entre les Associacions Cultura, Pau i Solidaritat 
de Catalunya i Rubí Solidari amb el Festival Inter-
pueblos, Barcelona acollirà les “I Jornades sobre les 
Polítiques al Pròxim Orient; els Drets Humans i la 
Resistència dels Pobles”.
Ens queda molt camí per recòrrer, i el volem fer 
amb tots vosaltres. Aquest món només podrà ser 
més just si tots i totes, ciutadans i ciutadanes del 
nord i del sud, entenem que tots el gesto que fem, 
grans i petits, repercuteixen i poden ajudar a fer 
d’aquest un món una mica millor.



Som
olidaris desembre del 2009  ||  2

Solidaritat amb els infants, dones
i homes del tercer món

Hem tornat a fer-ho. Era un altre lo-
cal, era un altre format, però es va 
tornar a omplir. Dins dels actes del 
VIII Curs de Solidaritat i la Coope-
ració Internacional que fa cada any 
Rubí Solidari, la 2ª Nit del Rock va 
tornar a convertir-se en una finestra 
per descubrir Rubí Solidari. A di-
ferència de l’edició de l’any passat, 

activitats de rubí solidari 2009

Sovint s’ens comenta que per què? 
dediquem esforços per ajudar a 
persones d’altres països empobrits, 
amb les necessitats que hi ha a casa 
nostra.
Tenen raó en quant a les necessitats 
reals de moltes famílies al nostre 
propi país. No ho neguem pas,i molts 
dels que pertenyem a Rubí Solida-
ri col.laborem individualment amb 
altres institucions que s’ocupen 
d’atendre, en el que poden, per co-
brir aquestes necessitats reals, al nos-
tre entorn inmediat, a Rubí mateix.
La nostra ONG, té però des de l’inici, 
uns altres objectius que formen part 
del nostre ideari bàsic:
-Contactar de la forma més propera 
possible amb les persones del tercer 
món que no tenen l’opció de desen-
volupar-se pels seus propis mitjans, i 
recolzar els projectes que ells ma-
teixos veuen més urgents, i pels quals 
no disposen dels recursos suficients 
per portar-los a terme. En aquest 
programa hi estem implicats, concre-
tament a OCOTAL (Nicaragua)varies 

Ciutats Europees. A través de les Es-
tades Solidàries dels brigadistes,es fá 
un seguiment “in situ” de l’execució 
d’aquests projectes, entre altres ac-
tivitats de cooperació. Anys anteriors 
a Guatemala; enguany a Nicaragua,i 
també a Síria (amb els refugiats 
iraquians). La contrapart, del païs 
beneficiat, acredita documentalment 
i amb detall les despeses de cada un 
dels projectes que Rubí Solidari ha 
recolzat.
-Endegar campanyes de sensibilit-
zació i formació als rubinencs/ques, 
de quines són les problemàtiques en 
aquest món globalitzat, que afecten 
molt directament els països menys 
desenvolupats, o en situació de 
conflictes bèlics, moltes  vegades 
atiats per països del 1er. món, que 
han expoliat les riqueses naturals en 
benefici propi,i també de governs 
corruptes, deixant als autóctons a la 
més flagrant misèria. Enguany s’ha 
celebrat el VIIIé Curs de Solidaritat 
Internacional sobre l’important tema 
dels Refugiats en el món, i durant 

l’any, conferèn-
cies o xerrades 
informatives 
temàtiques.
També en aquest 
aspecte creiem 
que els habitants 
de l’Hemisferi 
Nord, tenim un 
deute vers els 
del Sud, i ens hi 
hem d’implicar, per una autoexigèn-
cia de justícia, amb aquestes perso-
nes que mereixen ser tractades amb 
dignitat, especialment al Centre i 
Sudamèrica, a l’Africa Sub-sahariana, 
o el cás inhumà del poble Saharauí 
refugiat durant una trentena d’anys 
al Tinduf (en terreny d’Argèlia), 
esperant les promeses de la ONU, 
d’un referendum que els permeti 
decidir sobre l’autodeterminació del 
seu poble, com explicava l’alcalde de 
Güelta (un dels campaments saha-
rauís en plé desert d’Argélia) que ens 
visità el passat mes de setembre.
Les activitats durant l’any van enca-

minades doncs cap a la consecució 
dels dos objectius bàsics assenyalats, 
i enguany s’han complert 15 anys 
des de la Constitució de Rubí Solida-
ri, amb els seus estatuts, i per tant 
legalment formalitzada com a ONG 
Solidària, amb un llarg “currículum” 
d’accions que han afavorit països tan 
diversos com Bòsnia, Brasil, Burkina 
Faso, Cuba,  Eslovènia, Guatema-
la, Méxic, Moçàmbic, Nicaragua, 
Paraguai,Sahara Occidental, El 
Salvador, Veneçuela, Marroc, Maurità-
nia, Colómbia, Irán, Argentina, Xile, 
Camerún, l’India i Palestina.

2a nit del rock 

Ho hem tornat a fer

només va tocar un grup, els LA.85.
A les 19h arribaven els músics. Els 
components de LA.85 anaven en-
trant a l’Espai Obert del carrer Jus-
ticia de Rubí (espai cedit per EUiA), 
portaven els seus instruments a les 
mans. Venien de diferents pobla-
cions i de la nostra també. Ho van 
montar tot, van fer seu l’escenari i, 

després d’un petit sopar de germa-
nor, van fer que tothom que hi va 
ser al concert gaudís d’una bona 
estona amb el repertori del “Apetite 
for Destruction” de Guns and Roses 
i altres temes com “You could be 
mine” o l’aclamat “Knocking on the 
heaven’s door” i tot a un altíssim 
nivell i amb molta entrega sobre 
l’escenari. Un total de 120 persones 
van sortir sabent que Rubí Solidari 
no és només una ONG local. Un cop 
acabat el concert, músics, amics i 
desconeguts parlaven i comenta-
ven temes que anaven de la música 
fins als projectes de l’entitat. Un 
gran ambient de festa on ens vàrem 
trobar tot tipus de persones i d’on 
van sorgir futurs projectes de tota 
mena, tant pel grup de música com 
per a Rubí Solidari.
Abans i després de l’acte, es va 
recordar que no volem ser una ONG 

gran, sino una gran ONG on tots hi 
tenen cabuda i que les Nits del Rock 
són un exemple de la diversitat 
d’accions que podem arribar a fer a 
la nostra entitat.
Així doncs, es va acomplir un dels 
objectius del concert: donar a 
conèixer Rubí Solidari al jovent (i no 
tant jovent) de la nostra ciutat, una 
ciutat de més 70.000 habitants on 
sabem que hi podem trobar col.la-
boradors que aportin nous projectes, 
noves motivacions, noves inquietuts, 
noves idees, amb moltes ganes de 
treballar per un món millor i als qui 
volem oferir una eina de solidaritat 
local amb un efecte global. 
És hora de pensar en la 3ª Nit del 
Rock, i és hora de posar-nos a tre-
ballar-hi per aquest i per molts més 
projectes. Volem tenir més veu a la 
ciutat i us convidem a que aquesta 
sigui la vostra veu.
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curs de solidaritat i cooperació internacional 2009

Amb l’objectiu de promoure la infor-
mació per al millor coneixement de 
l’estat del món i de sensibilitzar a la 
ciutadania de Rubí sobre la situació 
de vulneracions dels drets humans, 
Rubi Solidari va organitzar a Rubi els 
darrers 20, 21 i 22 de novembre el 
VIII Curs de Curs de Cooperació i So-
lidaritat Internacional, “Les rersones 
refugiades al nostre món”.
El tema del curs no és un tema cone-
gut a nivell general sino és en l’àmbit 
acadèmic, de les ongs o de les admi-
nistracions  implicades en el tema. 
Voliem donar a conèixer que milions 
de persones desplaçades i refugiades 
han d’abandonar la seva llar, el seu 
treball, la seva família i tot el que 
Els   envolta,  saber les causes que 
ho provoquen, i la situació que es 
troben en arribar a d’altres països 
quan no parlen l’idioma, no tenen re-
cursos i no coneixen a ningú que els 
pogui acompanyar. 
Al llarg de l’any hi ha hagut un gran 
debat sobre la nova llei d’asil i que 
va entrar en vigor el mateix dia 
de l’inici del curs. Tampoc podem 
ignorar la disminució del nombre de 
persones respecte d’altres anys, que 
demanen protecció a Espanya perque 
han estat perseguits als seus països 
i que han estat víctimes de viola-
ció dels drets humans, que no han 
pogut accedir al nostre país perque 
la pròpia administracó ha endurit les 
polítiques d’entrada. 
Per això vam convidar al curs a 
experts, investigadors, polítics i 
persones refugiades i a d’altres que 
se’ls hi ha negat la protecció que han 
demanat a Espanya.
Carlos Boggio, ex representant de 
l’Acnur a Espanya, va fer una deta-
llada exposició de les migracions fo-
rçoses a nivell mundial i el repte que 
significa donar protecció a aquelles 
persones que han estat víctimes de 
violacions de Drets Humans.
El dissabte pel matí Silvia Morgades, 
Professora de Dret Internacional 
Públic i Relacions Internacionals de la 
Universitat Pompeu Fabra, va expli-
car els drets humans de les persones 
refugiades segons la Convenció de Gi-
nebra. No és un tractament especial 
en materia de drets humans sino que 
és fa necessaria una protecció legal 
específica de caràcter internacional 
que garanteixi que mentre s’estudia 
el cas o es determina l’estatus de 
refugiat, el país d’acollida no els pot 
retornar als seus propis paisos perque 
les seves vides corren perill. 
Així mateix Anna Figueras, 

Les persones refugiades al nostre món

l’Advocada especialista en asil de la 
Comissió Catalana d’Ajuda al Refu-
giat, es va centrar en els motius pels 
quals es pot accedir a l’asil exempli-
ficant cadascun dels casos, exposició 
clara i molt entenedora pels assis-
tents al curs. També va explicar els 
aspectes  mes negatius de la nova 
llei d’asil.
Josep Maria Royo, Investigador de 
l’Escola de Cultura de la Pau de la 
Universitat Autònoma, va fer especial 
menció al context del R.D.Congo i 
dels països que l’envolten i el con-
flicte que, principalment pels recur-
sos i per la connivència d’interesos 
de caire internacional, perdura desde 
fa molts anys i provoca que milers de 
persones hagin de deixar les seves 
terres per salvar les seves vides.
Sobre el conflicte a Colombia va par-
lar Juan Carlos Villamizar, activista 
de drets humans i refugiat colombià. 
Especialment de la impunitat de 
grups i persones pels crims comesos 
contra la població colombiana i el 
procés que s’ha d’asolir per garantir 
els drets humans al país.
Finalment, Pamela Urrutia, Investi-
gadora també de l’Escola de Cultura 
de Pau, va realitzar una exhaustiva 
explicació de qué està passant amb 
la població palestina, els milers de 
refugiats de l’Iraq ocupat, i els des-
plaçats al Iemen, país situat geo-es-
trategicament i que reb també milers 
de refugiats  que no poden accedir a 
les garanties que qualsevol país hau-
ria d’atorgar per ser “refugiat”.
Al taller a càrrec d’Exil, associació 
d’atenció psicològica a persones 

immigrades que  pateixen vulnera-
cions dels drets humans, vam tenir 
la oportunitat de fer participar de 
forma activa als assistents. A través 
d’una tècnica teatral cada partici-
pant podia ser el  protagonista d’una 
situació que ha viscut una persona 
refugiada amb la seva història de 
vida, comprenent què pot sentir 
aquesta persona i fent un esforç 
d’empatia.
Finalment, diferents diputats al 
Congrés, de diferents partits polí-
tics, van participar en l’el.laboració 
i votació de la nova Llei d’Asil, van 
discutir juntament amb Àgata Sol, 
Secretària General de la Comissió 
Catalana, Oscar Luis Carral, activista 
de drets humans argentí que va sol.
licitar asil i se li va denegar, i el pú-
blic, els aspectes positius i negatius. 
Com a aspectes positius s’amplia el 
concepte de refugiat en el que entra 
la persecució per raó de gènere i 
s’equipara en drets de la protecció 
subsidiària a l’estatus de refugiat. Els 
negatius són molts, entre els quals 
destaquen l’exclussió de demanar 
asil per part dels europeus comunita-
ris, la desaparició del dret a demanar 
asil a les ambaixades, l’ampliació 
dels plaços de detenció en frontera, i 
la reducció del plaç a un mes en que 
una persona pot demanar asil des 
que va arribar al nostre país, etc...
Només destacar la participació dels 
assistents que van augmentar aquest 
any, van trobar el tema plantejat  
molt interessant i van valorar espe-
cialment l’alt nivell dels conferen-
ciats. 

..i a més

Gràcies a la col.laboració 
entre les Associacions Cul-
tura, Pau i Solidaritat de 
Catalunya i Rubí Solidari 
amb el Festival Interpue-
blos, Barcelona acull les “I 
Jornades sobre les Políti-
ques al Pròxim Orient; els 
Drets Humans i la Resistèn-
cia dels Pobles”. Tenen lloc 
els dies 16 i 17 de desem-
bre, al pati Manning.

Continuarem trobant-nos 
cada dijous a la tarda a 
la plaça de l’ajuntament 
per reclamar, als governs 
espanyol i marroquí, una 
solució per al poble sahrauí 
i l’activista Aminetu Haidar.

A partir del gener comen-
cem a preparar les estades 
solidàries 2010. Com és 
habitual, en la preparació 
de l’activitat comptarem 
amb l’experiència dels bri-
gadistes d’aquest any 2009, 
i amb diferents jornades de 
formació.

Estem preparant la projec-
ció del documental “RADS, 
justicia sin guerra?”, que 
reflexiona sobre el present i 
el futur del poble saharauí.

Esperem que siguin mol-
tes més...hi totes aquelles 
activitats que ens vulguis 
proposar!!

Contacta amb nosaltres al 
blog
http://rubisolidari.wordpress.
com
rubisolidari@rubidigital.cat
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projectes 2009 rubí solidari

Construcció d’obres de mitigació i prevenció de desastres al barri
Germans Zamora d’Ocotal (Nicaragua) 

Objectiu general: Prevenir, miti-
gar desastres d’índole natural per 
les característiques del territori 
que ho fan vulnerable davant 
esdeveniments naturals, així com 
la reducció d’amenaça i accés 
al sector població dels Barris 
Germans Zamora del Municipi de 
Ocotal. Indicadors del grau de 
consecució de l’Objectiu: Cons-
truir obres d’infraestructures de 
protecció que permetin la protec-
ció als habitatges de la població 
i l’estabilització dels sòls en àrea 
de vulnerabilitat del barri Ger-
mans Zamora.  
Objectiu específic: construcció 
d’obres de drenatge pluvial i con-
tenció en el Barri Germans Zamo-

ra, i murs de contenció per a evitar 
lliscaments i promoure la protecció 
dels habitatges amb la construcció de 
la llera, en el barri Germà Zamora, 
perquè funcioni com obra de drenat-
ge pluvial. 
Beneficiaris directes: 3.217 habi-
tants. Beneficiaris indirectes: Tota 
la població del Municipi d’Ocotal. 
Població total de la zona d’actuació: 
31.932 persones de les quals; Ho-
mes: 15.003 (46,98 %). Dones: 16.929 
(53,02 %) 
El cost total del projecte s’eleva a 

Entre el cost total del projecte i les aportacions, existeix un dèficit de 
25.292,92€, Rubí Solidari fa una crida a la ciutadania de Rubí per si volen 
fer les seves aportacions al compte:
Caixa Catalunya 2013 0178 21 0200917150

Objectiu del projecte: El projecte 
presentat té per objectiu crear llocs de 
treball que permetin a les dones iraquia-
nes vídues obtenir una font d’ingressos a 
través del treball. Consistirà en la posa-
da en marxa d’un taller de costura, amb 
12 màquines de cosir i el material ade-
quat i necessari. Cal finançar la compra 
de tot el material, però també el lloguer 
de l’espai on s’ha d’instal·lar el taller. 
La idea inicial, tal i com està pressupos-
tada, és donar suport al taller durant 
sis mesos. Posteriorment, i si s’obtenen 
els beneficis esperats, es planteja 
l’ampliació en el temps de l’ajuda, però 
també la compra de més màquines que 
permetin obtenir feina a més dones.
El gruix principal de persones benefi-
ciades és de 25 dones vídues iraquianes. 
Aquest projecte beneficia de forma 
directa, com a mínim, a unes cinquanta 
persones, fins i tot més en la mesura que 
les participants poguessin ampliar-lo, ja 
que es tracta d’una proposta productiva 
autogestionada.
Aquest projecte es desenvolupa a la 
ciutat de Damasc, Syria.
El cost total del projecte és de 8.000,43 

Taller de costura per al col·lectiu de dones vídues de l’Iraq a Syria

A continuació podeu veure amb detall els 
projectes que Rubí Solidari ha recolzat 
aquest any 2009, tant directament, com 
en el cas del projecte de les dones vidues 
iraquianas, exiliades a Damasc (Syria), com 
aquells projectes que han estat presentats 
a altres institucions i que finalment han 
rebut subvenció, com és el cas de la Cons-
trucció d’un drenatje pluvial en el barri 

Germans Zamora de la ciutat agermanada 
d’Ocotal, el projecte d’enfortiment de la 
educació bilingüe intercultural en l’àrea 
MAM en Quetzaltenango, Guatemala i 
l’enfortiment de la producció piscícola, 
també al Petén, Guatemala.
Per ser més novedós volem destacar el pro-
jecte amb els vidues iraquianas, que amb 
una aportació molt petita de 6.400 euros 

s’ha aconseguit donar feina a 25 persones. 
Amb una aportació de 0,70 euros al dia 
durant un any és crea un lloc de treball, 
aquest és un projecte incipient però en 
tenim plena confiança, en la mesura de la 
seva consolidació mantindrem informats 
a tota la ciutadania i especialment aque-
lles persones que han fet la seva aportació 
personal.

47.093,92€, l’alcaldia d’Ocotal apor-
ta 1.466€, els beneficiaris aportaran 
335€, s’ha sol·licitat a l’Ajuntament 
de Rubí 44.259€ i ha estat concedit 
(oficiosament) 20.000€. 
L’Ajuntament d’Ocotal aportarà per-
sonal tècnic qualificat d’enginyeria, 
de  planificació i projectes, per al 
seguiment i supervisió de les obres 
que es realitzaran. Administració i 
Finances de l’Ajuntament amb el seu 
personal de comptabilitat, durà el 
control financer del projecte en les 
seves despeses i informes financers. 

euros, l’aportació de l’Entitat Rubí So-
lidari ha estat de 3.564 €, 3.108 € s’han 
aconseguit a partir de la aportació indi-
vidual de 25 personas i la resta, 1.329 € 
es l’aportació de la contrapart La Caja de 
Viudas y Huérfanos, Movimiento de Mujeres 
contra la Ocupación
En una situació d’exili (4,2 milions de 
personrs) com la que pateix la pobla-
ció iraquiana, l’expatriació afecta els 
sectors més dèbils: gent gran, infants i 
dones. Creuant dos d’aquests col·lectius, 
el d’infants i dones, apareix una pro-
blemàtica concreta: les de dones vídues 
amb infants al seu càrrec. Es tracta d’un 
col·lectiu doblement afectat, ja que ni 
les dones ni els infants tenen capacitat 
d’accedir al mercat de treball, i per tant 
el seu benestar depèn sempre de factors 
externs.
Rubí Solidari continua fent una crida a 
col·laborar econòmicament en aquest pro-
jecte davant la necesitat d’una ampliació 
del mateix.

Caixa Catalunya
2013 0178 21 0200917150
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projectes 2009 rubí solidari

Enfortiment de la producció piscícola 
(Guatemala)
La contrapart és la Cooperativa 
integral i agrícola Nuevo Horitzonte, 
que té per objectiu  promoure el 
desenvolupament econòmic i social 
dels seus integrants mitjançant el 
millorament dels seus sistemes de 
producció, industrialització i comer-
cialització, proveint serveis socials a 
través de la unitat, igualtat de drets i 
solidaritat assabenti els seus mem-
bres. 
L’objectiu del projecte és fer 
de l’activitat piscícola una font 
d’ingressos de la comunitat a través 
de l’aprofitament dels recursos els 
recursos naturals existents, amb 
l’establiment d’un projecte d’engreix 
de peixos de la varietat Tialapia, 

amb un sistema de producció semi 
intensiu, consistent en gàbies flotants 
a través de les quals es fa la sembra 
periòdica dels peixets i amb això 
iniciar el procés d’engreix. Es busca a 
través del present projecte readaptar 
la infraestructura existent i incre-
mentar la seva producció mitjançant 
l’adquisició de insums i materials. 
Aquest projecte beneficia a una 
població total 2350 persones entre 
home i dones. Aquest projecte es 
realitza en la llacuna Oquevix San-
ta Ana, Petén Guatemala, Centre 
Amèrica. 
El cost total del projecte s’ha esti-
mat en un total de cent mil quetzals 
(Q.100.000.00), tenint en compte el 

tipus de canvi entre la moneda local 
i l’euro, s’han sol·licitat  10.112.36 
euros. La diferència entre el cost 
total del projecte i el sol·licitat, 
2.123,59 euros, l’aporta la cooperati-
va Nuevo Horizonte. 

El projecte contempla el desenvolu-
pament de polítiques de gènere, així 
mateix per la diversitat cultural del 
país, es contemplen iniciativa políti-
ques de interculturalitat i de respec-
te al medi ambient.

Situació política a Guatemala
En el nou període de democràcia formal iniciat el 
1996 la situació política és força delicada pel que 
fa al reforçament i a la credibilitat de les insti-
tucions democràtiques. La ciutadania encara no 
confia en que el model democràtic i parlamentari 
que el país té sigui diferent als governs, de tota 
mena, que fins ara han existit.. A més d’aquesta 
manca de construcció del sistema democràtic es 
segueix mantenint l’”estatus quo” de les classes 
acabalades i sense que les classes més desfavori-
des, especialment els indígenes, puguin accedir als 
mínims alimentaris, sanitaris i educatius.
Situació social
Es mantén l’índex d’extrema pobresa, la repressió 
i la inestabilitat  sobretot  en aquells sectors més 
crítics i defensors dels Drets Humans. Qualsevol 
alteració de l’ordre justifica una presa de mesures 
per anular els drets i llibertats constitucionals de 
la població i actuar en contra la ciutadania que 
denúncia la mala gestió política, econòmica o 
tributària. 
La impunitat i corrupció dels governats han estat 
propiciant la incredulitat de la població vers la po-
lítica i la millora del país. L’avanç de les ideologies 
d’extrema dreta cada cop més reaccionàries, són 
la causa del malestar i de la por de la població. 
Situació educativa
Poc s’ha canviat respecte a la millora de 
l’educació. El nivell de coneixements de l’alumnat 
és baix; pel que fa al respecte a la llengua i a la 
cultura indígena l’acció del govern és quasi inexis-
tent, sinó l’empenya alguna iniciativa des de la 
societat civil . El personal docent viu desencisat  
per la mala retribució econòmica que reben, per la 
corrupció en quan als nomenaments de places i per 
la massificació a les aules. 
Proyecto Lingüístico Santa María. Funció social i 
recuperació nacional
Proyecto Lingüístico Santa María (PLSM) neix al 
1991 com a projecte il•lusionat en revaloritzar el 
nivell oral i escrit de les llengües maies; el  seu 
objectiu general és “contribución a la construcción 
de la Educación Bilingüe Intercultural en la Cuenca 
Alta del Río Samalá”. Per aconseguir aquest objec-

tiu de rescat i revalorització de la cultura maia es 
proposa recolzar l’estudi d’aquestes llengües en 
els establiments educatius que així ho desitgin. La 
seva tasca es realitza, fonamentalment, al Altiplà 
Occidental de Guatemala. 
Des de la seva constitució ha centrar el seu treball 
en el rescat i la recuperació de la cultura maia 
mitjançant l’estudi i l’ensenyament de les llengües 
maies, per tant, s’ha contribuït a donar compli-
ment als acords de pau signats a l’any 1996, on es 
reconeix que Guatemala és un país multiètnic, plu-
rilingüe i multicultural. Amb tot això també s’està 
contribuint a que el poble maia trobi un espai on 
estudiar i desenvolupar la seva cultura i reafirmar 
la seva identitat que per molt temps li han negat.
És evident que el Proyecto Lingüístico Santa María 
(PLSM) no pretén limitar-se a l’ensenyament de 
les llengües, és més ambiciós, vol col•laborar en 
la normalització de la cultura maia, és a dir que 
aquesta no sigui una cosa que s’amaga en el si de 
la família per salvaguardar la seva transmissió, sinó 
que surti a la llum sense cap sentiment de infe-
rioritat, amb senzillesa, naturalitat, però amb el 
convenciment de la seva vàlua i originalitat.
El Proyecto Lingüístico Santa María (PLSM) actual-
ment compte amb un servei d’assessorament pe-
dagògic que orienta la concreció de l’ensenyament 
de les llengües i la cultura maia en els centres en 
els quals es té presència, i, també compte amb un 
gabinet d’investigació antropològica que tracta de 
recuperar tota la tradició maia (història, contes, 
danses, la matemàtica, la relació home/natura, el 
simbolisme, el vestit, etc.). S’han publicat llibres 
i revistes que recullen contes, històries del seu 
poble i que són eines valuoses per a la pràctica de 
la lecto-escriptura, degut a la manca de material 
escrit. També s’ha publicat una guia de la gramàti-
ca de l’idioma k’iche’, i, s’està en curs de publicar 
un ampli glossari, unes ampliacions sobre gramàti-
ca per a cursos més avançats i material didàctics 
per al treball a les aules. Tots aquests documents i 
materials elaborats o  en vies d’elaborar no poden 
ser trobats al mercat degut a la forta  discrimina-
ció i menyspreu que ha existit vers les llengües i la 
cultura maia. 

Guatemala, l’inici de la recuperació identitària

L’empeny venç les resistències governamentals
10 anys de treball laboriós i constant han tingut el 
seu merescut èxit. Els darrers anys el treball de 
convèncer a l’administració educativa departa-
mental comença a prosperar. Han estat un temps 
de mostrar i demostrar, a l’autoritat educativa, 
que els objectius de l’educació bilingüe intercul-
tural eren possibles, que existia mètode, docents 
amb capacitació, materials pedagògics i interès de 
la població, per tant només calia voluntat i impuls 
governamental.
Finalment, el 27 de novembre del 2009, ha finalit-
zat aquest període amb la petició formal per part 
de la Direcció Departamental d’Educació del dret 
d’us dels materials, mètodes i personal del PLSM 
per a la implementació del procés d’inclusió com 
a llengua primera de l’idioma k’iche’ a l’educació 
secundària de tots els centres.
De moment l’aprenentatge de la llengua només es 
donarà a l’àrea de “comunicació i llenguatge” i no 
serà el seu ús com a llengua per a totes les assig-
natures que l’alumnat faci en els 55 centres educa-
tius del departament, però és un primer pas en el 
reconeixement que les llengües maies “existeixen” 
i que són del poble guatemalenc.
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15è aniversari de rubí solidari

El passat mes de juny Rubí Solidari va celebrar a 
la plaça Catalunya de Rubí, que ja té 15 anys, ja 
som a prop de la majoria d’edat que dirian alguns, 
i esperem arribar amb tota l’energia que hi tenim 
ara. Cumplir quinze anys vol dir que el projecte 
que hi ha al darrera segueix sent fort i entusiasta. 
Continuar al capdavant de molts projectes durant 
quinze anys és haver aconseguit experiència i valor 
per continuar lluitant per aquells que necessiten 
d’un cop de mà. Als quinze anys quan un mira cap el 
passat veu el seu present amb més força i que el fu-
tur és un objectiu que es pot assolir amb garanties. 
Quinze anys creient en que aquest món pot ésser un 
bon lloc per viure, però que hi ha feina a fer, una 
feina que és de tots i nosaltres posem un grà més 
per aconseguir-ho. Quinze anys on es lluita per la 
igualtat entre géneres i pobles, on s’incentiven la 
creació de projectes per part dels propis damnifi-
cates perquè ningún millor que ells saben qué és 
alló que necesiten. Quinze anys de sensibilització. 
Quinze anys denunciant les injusticias d’aquells que 
abusen de la seva autoritat. Quinze anys on les per-
sones que hi han participat i hi participen en Rubí 
Solidari no volen que les veus dels necesitats no 
arribin a les oïdes dels qui poden ajudar, i per aixó 
fem l’esforç diari de portar a la llum aquells esde-
veniments que no hem de deixar de mirar mai.
Durant la festa del quinzé aniversari, on es va fer 
una exposició dels projectes que Rubí Solidari ha 
portat endevant i que enguany està portant ende-
vant. Ens varen acompanyar antics i nous brigadistes 

Són moltes les raons que et poden conduir a viatjar a 
un país estranger: conèixer una nova cultura, des-
connectar del que t’envolta, viure una nova expe-
riència... Quan els tres ens vàrem trobar a l’aeroport 
desconeixíem què descobriríem a l’altra banda de 
l’Atlàntic però confiàvem en que tornaríem amb 
alguna cosa més a la butxaca.
La foscor de la nit a l’arribar a Managua era el reflex 
de l’obscuritat en la que molts niques, amb poques 
còrdoves al mes, fan malabars per sobreviure; però 
al llarg de la nostra estada vàrem adonar-nos que la 
seva vida està marcada per llums i ombres. Mentre 
la seva situació econòmica i sanitària els angoixa, no 
deixen de tenir fe i esperança en aconseguir un país 
millor. Sobretot aquelles dones, pacients i constants, 
que després de viure sotmeses al masclisme de la 
societat, ara tiren endavant, i no solament cuiden 
d’elles mateixes sinó també de la gent que els en-
volta: nens desfavorits, avis, o tota una classe social 
abandonada pels més rics i per la pròpia història 
política del país que ara necessiten una empenta.  
Perquè Nicaragua, com molts d’altres països del 
Sud i col•lectius del Nord necessiten ajuda. Ajuda 
com la que prové d’organitzacions de fora del país, 
que, com Rubí Solidari, col•laboren en el desenvo-

lupament i, mitjançant projectes ideats pels propis 
niques, envien recursos econòmics, material i bri-
gadistes, que segons el temps d’estada realitzen un 
projecte concret o bé fan una tasca de sensibilització 
que els permet conèixer de primera mà la realitat 
del país. 
Aquest estiu hem estat tres, un grup petit però molt 
cohesionat que ha somiat, rigut, i plorat mentre 
intentava entendre el perquè de les diferències nord 
– sud i la fredor que molts, des dels països més rics, 
demostren vers la fam, l’analfabetisme, la violència 
de gènere, etc… Problemes que si no veiem de prop 
semblen no existir però per desgràcia aquestes situa-
cions es viuen en països del Sud i d’altres molt més 
propers com el nostre. 
Avui, quan ens retrobem quatre mesos després de la 
tornada, encara són molts els records que es man-
tenen en la nostra ment però també al nostre cor. 
Perquè sense ser-ne conscients allà varem deixar part 
de nosaltres mentre ens emportàvem el record d’un 
país fascinant encara per descobrir. Ha estat una ex-
periència inoblidable que ha fet que entenguem una 
mica millor els sentiments aliens així com els nostres.

sandra llunell, Paula escoda i luís García

brigades 2009 rubí solidari

dels 10 anys de Brigades Solidaries a Guatemala i 
Nicaragua, també ens van acompanyar els antics 
i nous membres de Rubí Solidari, ens van donar 
suport entitats com Castellers de Rubí o els Ge-
ganters de El Pinar, ens van acompanyar els Swing 
Vapor Nou, o els Juràssic Band amb la seva música. 
Ens va acompanyar el Xavi Demelo, l’Esther Torné i 
la Belén Pesado amb contes per adults i per a nens. 
Ens van visitar la canalla de l’esplai de Flor de Neu. 
Ens va donar el seu suport l’Arcadi Oliveres, i la 
regidora de Solidaritat Neus Muñoz. També hi va 
haver mercat solidari a càrrec del grup de dones 
de Rubí Solidari amb roba de segona mà d’on han 
sortit la financiació de moltíssims projectes. I com 
no, també va ser amb nosaltres el caliu del poble de 
Rubí, que va anar a veure i escoltar la nostre entitat 
i a compartir aquell dia de festa que va començar a 
les 11h del matí i és va tancar a les 11 de la nit.

15 anys de solidaritat... i sumant!
Diu la historia de Rubí Solidari, que l’any 1994 es va iniciar un projecte que aquest any 2009 celebra aniversari. 
15 anys! Per a molts poden semblar pocs, per altres significa haver consolidat un ideal i una forma de treballar i 
veure el món que ha resistit any rera any
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Tòpics sobre la immigració
Hi ha poques coses que tinguin tòpics tan arrelats, com el fenomen 
de la immigració a Espanya. Aquests tòpics formen part del
subconscient de la societat, i per tant són difícils d’extirpar.
Són pocs els que admeten ser xenòfobs, però cada dia més, molts 
ho són sense saber-ho.

i Tòpic 1: ens envaeixen
No és cert, doncs els immigrants que arriben en “pastera” són menys del 1 % del 
total. Els missatges que transmeten molts mitjans de comunicació són falsos. Espanya 
no és l’estat amb més immigrants, es troba en el 10è lloc. Espanya és el primer país 
en treballadors estrangers, és a dir, que venen, treballen i contribueixen al creixe-
ment del PIB.

i Tòpic 2: els immigrants provoquen més inseguretat
Segons dades del Ministeri de l’Interior, el nombre de delictes ha baixat un 23 % entre 
el 2002 i el 2006, mentre que la immigració ha augmentat en un 87 %. En el nombre 
de delictes també s’inclouen els estrangers que venen de pas. 

i Tòpic 3: Delinqueixen per necessitat. Arriben sense res i roben
Segons un estudi del “Instituto Nacional de estadística” el 75 % dels immigrants esta-
ven treballant en el seu país. A més els immigrants tenen un nivell educatiu similar al 
de la població espanyola. Un 50 % han acabat la educació secundaria i un 20 % tenen 
titulació superior.

i Tòpic 4: Ens prenen el treball
No solament és fals, sinó que fan les feines pitjors, aquelles que no volen fer els 
autòctons. Els immigrants són els bocs expiatoris pel que fa al perill que corre l’estat 
del benestar. Els treballadors immigrants aporten a la caixa de la Seguretat Social 
com la resta de treballadors, i per tant han de tenir als mateixos drets i prestacions.

Segons un estudi fet per “Observatorio Español de Racismo y Xenofobia”, el 50 
% dels espanyols creuen que haurien de tenir més drets pel fet de ser espan-
yols. La resposta per desmontar aquesta creença és l’anàlisi dels tòpics que hi 
ha a la societat espanyola sobre la immigració.

articles d’opinió

i Tòpic 5: Tenen més ajudes
Facilitar un habitatge o un treball a un immigrant és una manera 
d’ajudar a la integració, i per tant a l’absència dels problemes so-
cials.

i Tòpic 6: Saturen els serveis socials
Segons un estudi del “Departamento de Salud Pública” de la Universi-
tat Complutense de Madrid, la població immigrant a Espanya utilitza 
els serveis sanitaris amb una freqüència menor que l’autòctona, igual 
com passa en altres països. A més els immigrants dels països rics mos-
tren un comportament similar als immigrants dels països pobres.

i Tòpic 7: Els espanyols immigraven amb contracte 
de treball
Segons estudis de la Universitat CEU “San Pablo” solament al 50 % 
dels immigrants espanyols ho feien a través de la via establerta pel 
govern, és a dir, l’altre meitat ho feien sense contracte i de manera 
il·legal.

i Tòpic 8: El tractament dels mitjans de comunicació
Més que un tòpic és un fet. És a  dir, l’arribada de una “pastera” es 
més notícia que la graduació d’un immigrant en enginyeria aeronàu-
tica.

Rubí amb el Sàhara Occidental
Aquest any 2009 Rubí Solidari ha fet esforços per 
intentar concretar el nostre suport i solidaritat 
amb el Poble Sahrauí.
El dijous 21 de maig vàrem portar a la nostra 
ciutat al Delegat del Front Polisario a Catalunya i 
representant de la República Àrab Sahrauí Demo-
cràtica, senyor Oualad Moussa per tal d’impulsar 
de nou un grup de persones que continués la tasca 
iniciada fa molts anys per Rubí Solidari i posterior-
ment per l’enitat Rubí amb el Poble Sahrauí.
Posteriorment, al mes de setembre vàrem fer 
l’esforç per tal que l’alcalde de Guelta, ciutat 
agermanada amb Rubí, Sidi Ali Saleh, pogués visi-
tar la nostra ciutat i mantingués una reunió amb 
l’alcaldessa i els grups municipals d’ERC i PSC, 
amb la voluntat de reempendre els contactes que 
facin possible recuperar l’agermanament i els co-
rresponents projectes de cooperació, esperem que 
properament és puguin veure els resultats.
Finalment i malauradament ens hem trobat amb 
la greu situació de la violació dels Drets Humans 

per part dels governs espanyol i marroquí de 
l’Aminatu Haidar, davant d’aquesta situació Rubí 
Solidari ha convocat a la ciutadania de Rubí a 
concentrar-se davant l’ajuntament de la nostra 
ciutat per mostrar el suport i la solidaritat amb 
l’Aminatu i en la defensa del seu dret a poder 
viure al seu país i a la seva ciutat amb els seus fills 
i la seva família.
Per últim anunciar que en les properes setmanes 
passarem un documental sobre els zones ocupades 
del Sàhara Occidental realitzades per un grup de 
persones que han pogut viure en directe la greu 
repressió que pateix el poble sahrauí en el territo-
ris ocupats del Sahara Occidental, entre les perso-
nes que han viscut aquesta experiència es troba la 
nostra conciutadana i responsable de comunicacio 
de Rubí Solidari, la periodista local Annia Garcia.
Cal dir que qualsevol persona que estigui inte-
ressada en treballar en el grup de solidaritat que 
treballa els tems del Sàhara Occidental es pot 
dirigir a:

- telèfon 93.588.86.43 
- mail: rubisolidari@rubidigital.cat
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Vine a treballar amb nosaltres

Rubí Solidari és una organització no governamental (ONG) que treballa per 
la defensa i el desenvolupament dels valors de la cooperació, la solidaritat, la 
justícia, la pau, la convivència i la sostenibilitat en el món. Per això fem cam-
panyes tant de sensibilització i informació a Rubí com de col·laboració tècnica i 
econòmica en projectes de cooperació per al desenvolupament.

Els nostres objectius són:
• Treballar per la solidaritat i la cooperació amb els pobles del Tercer Món 
conjuntament amb tots el grups i persones de Rubí que estiguin interessades en 
aquesta tasca.
• Sensibilitzar la ciutadania de Rubí sobre la situació de desigualtats, catàstro-
fes naturals i vulneracions dels Drets Humans que pateix la humanitat.
• Potenciar els agermanaments que hi ha entre Rubí i altres ciutats del món: 
Ocotal (Nicaragua), Guelta (Sàhara Occidental), Padahuel (Xile) i Boyeros 
(Cuba).
• Promoure la informació per a un millor coneixement de l’estat del món.
• Augmentar la consciència i les actituds solidàries dels ciutadans i ciutadanes 
de Rubí.
• Donar suport a les actuacions a favor de la solidaritat, la justícia, la convivèn-
cia i la defensa dels humans arreu del món.

Hem cooperat amb Bòsnia, Brasil, Burkina Faso, Cuba, Eslovènia, Guatemala, 
Mèxic, Moçambic, Nicaragua, Paraguai, Sàhara Ociidental, El Salvador, Veneçue-
la, Marroc, Mauritània, Colòmbia, Iran, Argentina, Xile, Camerun, l’Índia i Pales-
tina.

Com pots col·laborar amb Rubí Solidari?
 • Amb una aportació econòmica a: Caixa Catalunya 2013 0178 2 1 0200917150
 • Treballant amb nosaltres
 • Fent-te soci amplint aquesta butlleta

Nom i cognoms:________________________________________________________________________________________________
Adreça:_____________________________________________________ Població_______________________________ CP________
Telèfon____________________________  e-mail____________________________________________________________________

Vull col·laborar amb Rubí Solidari amb una aportació única de__________€
Vull col·laborar amb Rubí Solidari amb una aportació anual de__________€
Vull participar en els grups de treball de Rubí Solidari    SI          NO

Banc/Caixa_______________________________________ Titular del compte____________________________________________
Adreça_____________________________________________________ Població_______________________________ CP________
Número de compte______________________________________________________  Quantitat______________ €

Benvolguts senyors,
els prego que amb càrrec al meu compte corrent/llibreta d’estalvi, facin efectiu el/s rebuts/s que al meu nom i per la quantitat 
indicada presenti l’entitat Rubí Solidari.
Data i signatura.


