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Rubí Solidari: ahir, avui i demà

Ahir, fa 16 anys ens vàrem ajuntar un seguit 
de persones que teníem interès per treballar 
el tema de la solidaritat i cooperació al nostre 
poble, envers els països de l’anomenat tercer 
món, en aquell moment teníem molt poca ex-
periència però comptàvem amb molta volun-
tat, i sumant al projecte tothom qui estava in-
teressat, vàrem tirar endavant, ens en vàrem 
sortir i crearem el que avui és Rubí Solidari. 
D’aquells que vam començar en quedem molts 
pocs i gràcies al treball realitzat hem acon-
seguit que noves persones ens acompanyessin 
al llarg d’aquests anys, persones grans i joves 
que han fet possible que la ciutat de Rubí, mi-
tjançant Rubí Solidari, hagi estat present en 
molts indrets del món i en la memòria viva i 
col·lectiva de moltes persones.

En aquests setze anys hem fet més de 121 pro-
jectes a 30 països de tots els continents ex-
cepte Oceania, en els àmbits de l’educació, 
la sanitat, programes de pau, d’acolliment 
i emergència, construcció d’habitatges i de 
drets humans, entre altres. I en la majoria dels 
projectes podem dir que l’esforç ha valgut la 
pena tant per la nostra tasca aquí, que ens ha 
obligat a buscar recursos i proposar iniciatives, 
com per la situació de les contraparts en els 
països d’origen en els que hem pogut millorar 
el seu estat de benestar.

El nostre objectiu com a entitat no és només 
arribar a fer projectes de cooperació per a 
països del tercer món, que significa fonamen-
talment una aportació econòmica i que en la 
majoria dels casos depèn d’altres administra-
cions o institucions. Un dels nostres principals 
objectius i l’únic que podem fer amb el nostres 
recursos es la tasca de sensibilització de la nos-
tra població envers la problemàtica del tercer 
món, els països del tercer món no són països 
pobres, són països empobrits i ho són fonamen-
talment pel paper de pillatge que exercim els 
països de l’anomenat primer món en el que ens 
hi trobem nosaltres. No canviarà el tercer món 
si no canviem el primer món, és a dir nosaltres.

En un moment de crisi com l’actual es posa 
més en evidència que és necessari que el pri-
mer món, és a dir nosaltres, siguem capaços 
d’adaptar el nostre nivell de vida a situacions 
molt més sostenibles de les que hem viscut fins 
al moment present i perquè això sigui possi-
ble cada dia és més important donar aquest 
coneixement als nostres conciutadans i con-
ciutadanes que ens envolten, fer el treball 
d’explicació i sensibilització sobre aquests te-
mes, de polítiques de pau i de pacifisme, de 
sostenibilitat, de sobirania alimentària, d’una 
política fiscal més justa, d’un impuls del coo-
perativisme, etc.

Avui Rubí Solidari som una entitat amb 90 socis 
i sòcies, amb una dotzena de persones molt ac-
tives, amb uns ingressos només producte de les 
nostres quotes i del nostre treball en moments 
determinats com és la Festa Major, però és ne-
cessari superar aquestes xifres, i des d’aquí 
fem una crida a tots els que ens llegiu aquest 
nou número de la nostra revista Som Solidaris 
que esteu cridats a incorporar-vos a la lloable 
tasca de la solidaritat i la cooperació a Rubí 
Solidari.

Aquest any 2010 hem pogut presentar 5 projec-
tes per al seu finançament, en aquest moment 
sabem que dos han estat finançats parcialment, 
però ens manquen resultats del altres tres, per 
primera vegada en molts anys hem pogut tor-
nar a presentar un projecte a l’Agència Cata-
lana de Cooperació al Desenvolupament, fer el 
seguiment de tots aquests projectes ens signi-
fica molta feina i per això necessitem més per-
sones que ens donin el seu recolzament. Però 
com dèiem anteriorment, volem arribar a la 
gent del nostre poble, poder donar a conèixer 
tota aquesta tasca de sensibilització que com 
dèiem és quelcom factible i que està a les nos-
tres mans ja que no necessitem uns recursos 
excessius, i per això fan falta més mans, com 
les teves.

Per últim, avui ja hem de pensar en el demà, en 
aquell moment en que els que iniciaren aquest 
projecte de Rubí Solidari agafin el camí del se-
gon pla i que noves generacions de gent jove i 
de gent gran agafin el relleu i no tant per l’edat 
sinó perquè és necessari relleu i que noves per-
sones amb noves iniciatives comencin a marcar 
camí per un Rubí Solidari més engrescador per 
a tothom. En aquesta nova etapa volem comp-
tar, com sempre, amb tothom i també amb tu, 
t’esperem.

Rubí Solidari

editorial
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sàhara ocupat

L’ocupació del Sàhara Occidental ha estat notícia 
les últimes setmanes. I ho ha estat per un atac in-
discriminat de les forces de seguretat del Marroc al 
campament de la Justícia i la Dignitat, que aple-
gava milers de persones a prop de la ciutat d’Al-
Aiún. Hem hagut d’esperar que morissin persones, i 
que es fessin fora els periodistes, per posar de nou 
la mirada en un conflicte que, en no ser armat en 
una de les parts en litigi, ha quedat com una mena 
de culpa històrica en la consciència col·lectiva: els 
sahrauís, víctimes de la història, rebels romàntics 
de la dignitat.

Però la realitat és que el que va passar ara fa set-
manes al campament de la Justícia i la Dignitat i la 
ciutat d’Al-Aiún, no és res més que la conseqüència 
natural de la vulneració sistemàtica dels drets hu-
mans de la població sahrauí per part de les forces 
d’ocupació marroquina. És el que passa cada dia, 
però multiplicat per deu.

El poble sahrauí viu dues realitats: la realitat de la 
diàspora, dels campaments i el desert; i la realitat 
de l’ocupació, dels homes i dones que viuen al seu 
país, al Sàhara Occidental, sota l’ocupació del Mar-
roc. Una ocupació que mai ha tingut cap intenció 
d’integrar la població saharauí, més aviat al contrari.

Al 2009 la ministra d’Assumptes de la Dona, Nar-
meen Othman, estima que dos milions de dones 
iraquianes han perdut els seus marits degut a 
set anys d’ocupació, de violència del conflic-
te, de la mateixa manera cinc milions de nens 
es queden sense pare. La majoria d’aquestes 
dones vídues no compten amb el recolzament 
financer que necessiten i ni dels mitjans profes-
sionals per guanyar-se la vida. Segons dades de 
la ONU el 22,9% de la població iraquiana viu per 
sota del llindar de la pobresa, situació afegida 
a la violència política que l’any passat es cobra 
la vida de quatre mil persones. 
 
Les xifres són importants, i ho són també les 
històries personals i familiars, totes elles ple-
nes d’amor i d’odi, de passió i de ràbia, de lle-
ialtat i de traició, d’honestedat i de venjança. 
Aquestes històries no són úniques, es van transformant amb el pas del temps i 
de qui posa la lletra. Allà, vem conèixer algunes de les històries d’una vintena 
de dones refugiades a Damasc. 
  
Considero que sóc, com diria Saramago, un ocell d’ales curtes, dels que volen 
baix per no perdre cada detall del paisatge, dels llocs a on viatjo. Aquest estiu 
el destí va ser l’Orient Mitjà, Siria. A Damasc tinc la sort de contactar amb 
el Yaroub Ali Cram, amic iraquià que em dona l’oportunitat de conèixer a la 
seva família i que em facilitarà el diàleg amb les dones que formen part el pro-
jecte de dones vídues cosidores iraquianes refugiades amb qui Rubí Solidari està 
vinculat des de 2009. M’ha quedat la impressió de que l’àrab no és una llengua 
que es deixi seduir fàcilment. 
 
Les dones que formen part de l’exèrcit de les vídues nouvingudes d’Iraq i ins-

tal.lades a Damasc venen soles, fugint de la 
situació económica i de la violència, moltes 
d’elles han estat víctimes ja sigui directes o 
no, d’abusos, de vexacions, de tortures. Sem-
bla que les que es queden a Iraq reben una 
petita subvenció per part del Govern, com 
uns 140 dòlars mensuals i com que no és su-
ficient tenen ingressos extres de treballs de 
costura dins de la casa, perquè la família no 
les deixa sortir al carrer. Sembla també, que 
aquestes dones no es poden tornar a casar, 
i per últim, també sembla que es podría dir 
que allà s’acompleix una de les lleis de Manu 
que diu “El padre la debe proteger en la in-
fancia, el esposo en la juventud y los hijos 
varones en la vejez: a la mujer nunca se le 
debe dar independencia”. I dic sembla tres 
vegades, perquè no ho sé del cert.  

Les persones, com les paraules, van creixent amb el temps i les experiènci-
es. Aquestes dones es faràn grans, creixeràn, però si alguna cosa no faràn és 
moure’s d’allà, volen instal.lar-se millor, ampliar l’oferta de productes per a 
la venda, crear una seu social per tot el que ho necessiti. Totes són dones em-
prenedores i resistents, entés aquest últim terme en l’ampli sentit de la parau-
la. En definitiva, dones disposades a quedar-se allà tot el temps que faci falta, 
esperant l’oportunitat de les seves vides, aquella que les porti de tornada a la 
seva terra, al costat del seus ja estiguin vius o morts. 
 
Poder sí, poder Iraq no és país per vídues, moltes d’elles han fugit buscant 
amistats particulars amb socis discrets. Poder amb la nostra col.laboració en el 
projecte estem contribuint a crear les condicions per a una revolució tranquil.
la. Que així sigui.

una experiència iraquiana a síria

No és país per a vídues

Els pocs observadors que hem pogut visitar aquest 
país ho hem comprovat: les famílies sahrauís són 
vigilades, perseguides, tractades com a ciutadans 
de segona, amb menys drets dels que tenen els seus 
veïns marroquins. És a dir, que els seus drets són 
violats diàriament de forma conscient per part de 
les autoritats del regne del Marroc.

El poble saharauí perviu gràcies a la força de la seva 
identitat, que té raó de ser per ser víctimes d’una 
injustícia històrica. Però ara mateix -i des de fa ja 

anys- el principal problema d’aquest poble no és la 
terra en la que viuen, són els drets dels quals se’ls 
priva.

Hem de dir, alt i clar, a la comunitat internacional 
que el Marroc vulnera els drets humans del poble 
sahrauí, amb l’únic objectiu d’acabar poc a poc 
amb lla seva pròpia existència. Davant aquesta re-
alitat, el silenci de la comunitat internacional és 
una burla a tots els valors democràtics que, diuen, 
sustenten les nostres societats.

La vulneració dels drets humans al Sàhara Occidental

Il·lustració publicada al diari Público, el 26 de novembre de 2010.
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experiència d’un refugiat

Noruega és un país amb una llarga tradició d’acollir persones desplaçades que busquen protecció fora dels seus països. Des de la Segona Guerra Mundial 
està funcionant el Consell Norueg per a Refugiats que és una organització humanitària internacional especialitzada en el treball amb persones refugiades.
 
Es tracta d’una atenció humanitària a desenvolupar en situació d’emergència ja sigui per raons sòcio-econòmiques, de desastres naturals o de diverses 
formes de violència. Però, no tan sols propocionen guariment i menjar, els adolescents i els joves tenen unes necessitats de protecció particulars que impli-
quen anar més enllà de la resposta a les necessitats bàsiques i això és contemplat en el plans d’estudis d’aquests nens. 
 
A Noruega els immigrants representen un 10% de la població, concretament aquest any arriben 15.000 refugiats a qui se’ls ha de proporcionar habitatge, 
els serveis socials habituals i una renda suficient. 
 
En aquest article s’explica l’experiència de l’escola de Breidablikskole on pares i professors han volgut proposar als nens que dibuixin sobre els records que 
tenen de la seva terra d’origen. Són nens refugiats que han viscut situacions de violencia doncs procedent de països en conflicte. El resultat ha estat que 
molts d’ells han expressat de forma gràfica la tensió, la violència, que es viu allà d’on procedeixen. 

Los niños lo expresan todo

Es fácil saber qué siente un niño a través de sus dibu-
jos. Viene de antiguo que el colegio convoque con-
cursos para niños. A los niños se les hacía llegar las 
noticias de cada día, ejecuciones, matanzas, dis-
paros, persecuciones policiales, hombres colgados, 
criminales. En Méjico se hizo un concurso para ni-
ños, pero el resultado fue inesperado cuando des-
cubrieron que el 95% de los dibujos mostraban esce-
nas de violencia. 

En Breidablikskole, mucho niños son origina-
rios de países diversos, están estudiando la lengua 
noruega, y esos niños llevan consigo imágenes de 
sus países, como Iraq, Afganistán, Chechenia, So-
malia, Yemen,...
 
Durante casi dos semanas hablamos con el profesor 
de la escuela para desarrollar un proyecto de este 
tipo, pedir a los niños que dibujen y escriban sobre 
los recuerdos de su tierra: una semana más tarde 
teníamos los dibujos y los escritos. Descubrimos que 
la violencia, ocupaba un gran espacio en algunos de 
los niños que provenían de zonas en conflicto como 
Iraq o Chechenia (rifles que disparan, helicópteros, 

sangre, muertos, ...). Otros estudiantes descri-
ben y dibujan sus vidas en campos de refugiados 
(niños procedentes del Nepal).
 
Entrevistamos a Kjersti Lie, profesora del colegio de 
Breidablikskole, y ella dijo:
 
“Trabajo como profesora desde  hace casi diez 
años en este colegio con niños refugiados, y sa-
bemos que esos chicos vienen de áreas críticas, y 
nuestra misión es buscar la forma de superar aque-
llas duras experiencias”. Kjersti añade: “estoy 
muy interesada en las consecuencias de la guerra, 
y en alguna ocasión me sorprenden algunos de los 
dibujos, por ejemplo uno de los niños dibujó un he-
licóptero y personas muertas, entonces le pregunté 
si él lo vivió o si alguien de su familia se lo dijo o lo 
vió a través de los medios de comunicación”. 
 
Kjersti dijo: 
“Nosotros ayudamos a los niños a contactar con 
ellos mismos y con sus familiares, y buscar solucio-
nes a algunas de sus dificultades, algunos de los chi-
cos no se podían concentrar y sabemos que podría 

ser a causa de lo que ellos han estado viendo en su 
hogar y esos dibujos pueden ser una ayuda para sus 
vivencias. 
 
Tenemos un programa de diez semanas, está orga-
nizado por dos psicólogos y dos profesores, trabajan 
juntos con los que necesitan más atención. 
 
El primer paso es dejar al niño que hable sobre su 
tierra natal, cuándo la dejó, cómo era,  que cosas 
le preocupaban, cual es su impresión sobre su nueva 
vida y en el país actual, y cosas que dejó, pero que 
continúa recordando. 
 
Otras cosas que pudimos ver en los dibujos y los es-
critos fue la importancia del clan familiar cuando 
los refugiados describían a las abuelas y otros miem-
bros de la gran familia... y las banderas de sus paí-
ses. Y esto es lo que confirman los profesores aparte 
de otras cosas que les llamaron la atención de los di-
bujos, y es que además de reflejar los malos momen-
tos casi todos dibujan flores y el sol radiante.

Exilat polític a Noruega

conéctate
http://rubisolidari.wordpress.com

y búscanos en facebook: rubí solidari
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projectes 2010 rubí solidari

Construcció de preescolar i guarderia infantil,
Barrio Sandino, Ocotal, Nicaragua
Objectiu general: Construir una guarderia i preesco-
lar infantil per satisfer la necessitat plantejada per 
les mares de família de l’àrea d’incidència del pro-
jecte, que complirà no sols amb les necessitats de les 
mares sinó també dels nens i nenes del barri.

Objectiu específic: Millorar les condicions de sa-
lut i educació dels nens i nenes, fills de mares que 
surten a treballar fora de casa, deixant als seus 
fills en un lloc segur, sa, i on se’ls pot oferir edu-
cació de qualitat i tendresa. El centre acollirà Lac-
tància, Maternitat i primer, segon i tercer nivell de 
preescolar i instal·lacions d’oficina, cuina, buga-
deria, un pou asèptic i la instal·lació d’un tanc per 
l’emmagatzematge d’aigua. Alhora, això permetrà 
que aquest indret garantirà protecció, alimentació, 
educació i salut de qualitat.

Indicadors del grau de consecució de l’Objectiu: 
Construcció de la infraestructura que acompleixi to-
tes les normes tècniques establertes al Manual Nacio-
nal de la Construcció així com els requeriments de 
Guarderies i Preescolars.

Beneficiaris directes: 200 nens i nenes de 0 a 5 anys. 
Beneficiaris indirectes: 150 mares de família del ba-
rri.

El cost total del projecte s’eleva a 57.882,12 
€ i s’ha sol·licitat a l’Ajuntament de Rubí 
43.411,59 €. 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

Rubí Solidari ha treballat aquest any 
en la gestió dels projectes, que podeu 
veure més endavant, i en el seguiment 
dels tres projectes presentats al 2009 
a l’Ajuntament de Rubí, desplaçant-
se al juny a Amèrica Central. Tots els 
projectes estaven en un procés inter-
mig d’execució. A Quetzaltenango, 
Guatemala, vam veure com el Projecte 
Lingüístic Santa Maria estava al mig del 
procés organitzatiu de les xarxes educa-
tives, principalment amb els professors, 
com a principals actors transmissors 
de coneixement de cultura maia, que 
influeixen en alumnes i famílies; esta-
va pendent l’elaboració de material en 
llengua mam, que actualment ja està 
a la impremta per tal de distribuir-lo a 
alumnes d’escoles del departament. Al 
Petén, també a Guatemala, la Coopera-
tiva Nuevo Horizonte, ja havia comprat 
els materials per reparar la infraestruc-
tura on realitzen l’activitat piscícola, 
l’engreix de la Tilapia, un dels projectes 
cabdals de la Cooperativa perquè ser-
veix pel propi autoconsum de la comu-
nitat i la comercialització directa a la 
llacuna on es cria el peix, també com a 
font d’ingressos. Una sequera, des de fa 
dos anys, i la continua erosió de boscos 
adjacents per convertir-los en pastures 
pel bestiar de finques que llinden amb 
la llacuna, havien empitjorat les condi-
cions de l’habitat on s’havia de produir 
el peix. Per tant, s’esperaven pluges 
per   gaudir de les condicions òptimes 
per començar l’activitat productiva de 
temporada. 
A Ocotal, Nicaragua, l’Ajuntament 
acabava d’adjudicar a un constructor, 
prèvia licitació pública, les obres de mi-
tigació i prevenció de desastres al barri 
Hermanos Zamora que estaven a punt 
de començar amb la previsió de finalit-
zar les obres en tres mesos. 
La supervisió al terreny ens ha permès 
seguir amb detall els projectes amb els 
que es col·labora des de Rubí, en quin 
moment estaven, i conèixer de forma 
directa com incideixen aquests pro-
jectes a les comunitats a les quals van 
destinats.  

Enfortiment de capacitats per la generació de
treball i autoocupació de dones de deu barris del 
municipi d’Ocotal, Nicaragua

Objectiu general: Enfortir les capacitats i associativi-
tat de les dones per la seva formació, generant opor-
tunitats de treball i auto ocupació que permeti millo-
rar les seves condicions i qualitat de vida. 

Objectius específics: Organitzar les dones emprene-
dores. Implementar una estratègia d’enfortiment de 
capacitats, habilitats i destreses de les dones pel seu 
propi desenvolupament. Organitzar i implementar una 
estratègia de comerç just (botiga quiosc de productes 
i serveis) que faciliti la inclusió de les dones en inicia-
tives de desenvolupament econòmic empresarial. 

Indicadors del grau de consecució de l’Objectiu: 50 
dones organitzades i participant en el projecte. Ela-
borat un pla de formació i agenda comuna. Dones en 
processos de formació. 1 Botiga quiosc de comerç just 
funcionant. 80% de beneficiaries amb interès per auto 
ocupar-se. Iniciatives de treball i auto ocupació. Vin-
yetes, mantes, ‘brochus’ i samarretes a la venda. 

Beneficiaries directes: 50 dones de 18 a 30 anys, ma-
res solteres. Beneficiaris indirectes: 150 nens i nenes, 
adolescents i joves que constitueixen els nuclis fami-
liars a raó de 3 membres per beneficiària i tota la co-
munitat. 

El cost total del projecte s’eleva a  60.660€ a desenvolupar en un termini de 3 anys i s’ha sol·licitat 
a l’Ajuntament de Rubí per aquest any 45.010 €. 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
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projectes 2010 rubí solidari

Educació Bilingüe Intercultural com a Dret del
Poble Mam a Quetzaltenango, Guatemala
Objectiu general: Mitjançant la organització i Edu-
cació Bilingüe Intercultural (EBI) es contribueix a 
la construcció d’un estat multilingüe intercultural 
propiciant les relacions harmòniques entre els po-
bles.

Objectiu específic: Des de la societat civil, realitzar 
accions educatives i organitzatives per l’enfortiment 
de la EBI a l’àrea mam de Quetzaltenango. Elabo-
rar material educatiu en idioma mam per enfortir la 
cultura i la llengua. Articular actors educatius per-
què generin propostes metodològiques, temàtiques 
i polítiques per l’enfortiment de la EBI. Difondre el 
marc legal de la EBI aprovat per l’Estat perquè arri-
bi a persones analfabetes i publicacions a l’abast 
de tothom.  

Indicadors del grau de consecució de l’Objectiu: 
Obertura dels funcionaris públics en impulsar 

l’educació contextualitzada tenint en compte 
l’idioma dels pobles. Material educatiu funcionant 
i reconegut pel ministeri. Xarxes organitzatives en-
fortides. Actors educatius coneixen els seus drets. 
1000 exemplars publicats i donats a centres edu-
catius. Cada municipi compte amb una agenda mu-
nicipal on s’especifiquen els eixos de treball. Do-
cents, pares i mares de família i població en general 
coneixen els principis legals en quant al dret de la 
EBI.

Beneficiaris directes: Nens entre 7 i 14 anys i mes-
tres maies mam, 4.100 alumnes de 19 escoles de 
5 municipis, i indirectament la població d’aquests 
municipis.

El cost total del projecte és de  24.157,50€ i s’ha 
sol·licitat a l’Ajuntament de Rubí 15.467,50 € dels 
quals han estat atorgats en la seva totalitat. 

Objetiu general: Enfortir i diversificar l’activitat 
ramadera de la Cooperativa Nuevo Horizonte 
millorant les condicions de vida de les famílies 
de la comunitat. Els associats han diversificat 
l’esmentada activitat ramadera mitjançant la in-
troducció de ramat amb un doble propòsit: la llet 
i la carn. 

Objetiu específic: Implementar al ramat existent 
destinat a la producció de carn per l’autoconsum 
i la comercialització amb l’adquisició d’un lot de 
15 vaques per producció lletera en la búsqueda 
d’opcions d’autoabastiment de productes alimen-

Enfortiment i diversificació de la producció bovina 
a la Cooperativa Nuevo Horitzonte, Guatemala

taris de primera necessitat, derivats de la llet. 
 
Indicadors del grau de consecució de l’objectiu: 
El 50% de les famílies de la comunitat millorin 
la seva dieta a través del consum de productes 
làctics. 
Que al finalitzar el projecte les 15 vaques propor-
cionin llet.
 
Beneficiaris directes: 90 associats de la Coope-
rativa Nuevo Horizonte que, de forma indirecta, 
inclou a tots els habitants de la comunitat, unes 
400 persones aproximadament.

El cost total del projecte és de 25.500 € i s’ha sol.licitat a l’Ajuntament de Rubi 15.000 € dels 
quals han estat atorgats 9.928 euros. 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

Enfortiment organitzatiu 
i temàtic de l’Educació 
Bilingüe Intercultural a 
l’Altiplà Occidental de 
Guatemala-Nojibal-
Objectiu general: Contribuir a l’accés de la EBI, in-
cidint de forma que l’estat guatemalenc compleixi 
amb alguns dels compromisos assumits als Acords de 
Pau i en el marc dels Objectius del Mileni, en el Sis-
tema Educatiu Oficial dels departaments de Quet-
zaltenango i Totonicapán, Guatemala.

Objectiu específic: El projecte busca mitjançant 
la formació docent, la generació de materials 
educatius, la organització de la comunitat educa-
tiva, introduint la educació amb pertinença lin-
güística i cultural, fins el novè any de primària. La 
EBI a Guatemala, passats més de 20 anys en que 
s’institucionalitza,  a la pràctica   només ha arribat 
als 3 primers anys de l’educació bàsica. Per això 
aquesta proposta busca contribuir propostes pel 
quart grau i així progressivament fins que es gene-
ralitzi a tots els nivells educatius.  

Indicadors del grau de consecució de l’Objectiu: 6 
diplomats en formació pedagògica implementats. 4  
mòduls educatius(amb 4 taules de contingut) sobre  
coneixements i sabiduria maia elaborats i inclosos 
en el pensum d’estudis oficial de quart fins a sisè 
de primària. Participació de 75 mestres en la elabo-
ració i validació de continguts i dotats de material. 
1500 nens i nenes receptors de materials. 100 do-
cents capacitats en quatre mòduls, filosofia maia, 
filosofia occidental, didàctica d’idiomes maies i gra-
màtica k’iche’.  15 xarxes municipals i dues depar-
tamentals constituïdes on a les escoles s’apliquen 
els coneixements adquirits. Propostes i manifestos 
realitzats davant les autoritats i públic en general. 

Beneficiaris directes: Població pròpia de comunitats 
indígenes en un 100% amb creixents problemes de 
pobresa (92%), exclusió i marginació política, social 
i econòmica. 1.897 mestres, pares de famílies i es-
tudiants de 131 escoles de 15 municipis. Beneficia-
ris indirectes: 58.000 persones de 15 municipis i 2 
departaments. 

El cost total del projecte és de 163.976.60€ i s’ha 
sol·licitat a l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament 124.256,60€.
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campanya rumbo a gaza

Contra el bloqueo a los territorios palestinos
Rubí Solidari se ha unido a la campanya Rumbo a Gaza. Se trata de una 
iniciativa de la sociedad civil, que pretende enviar una nueva flota de 
barcos con ayuda humanitaria a Gaza. El motivo, el ataque que las fuerza 

de seguridad israelís ejercieron contra la llamada Flotilla de la Libertad, 
en mayo de 2010, y que dejó un saldo de nueve víctimas mortales y más 
de 50 heridos.

Estimad@s amig@s,en primer lugar queremos agra-
deceros sinceramente la adhesión a la campaña 
Rumbo a Gaza. Como sabéis, el objetivo es sacar 
dos barcos desde el estado español con destino a 
Gaza que puedan formar parte del contingente in-
ternacional, compuesto por entre 15 y 20 barcos, 
que en la próxima primavera intentarán romper el 
bloqueo a la franja de Gaza.

Para cumplir este objetivo, es necesaria la colabo-
ración de tod@s vosotr@s y de aquellas personas a 
las que tengáis oportunidad de llegar para que nos 
apoyen de manera práctica y eficaz. En la sección 
de campañas de la página web, podéis ver las dife-
rentes maneras de apoyar la campaña.

Es importante que tengáis constancia de la urgen-
cia de recaudar dinero y para ello os ponemos en 
antecedentes sobre la planificación de Rumbo a 
Gaza para los próximos tres meses ya que los barcos 
partirán a finales de Marzo por lo que ya estamos 
contra el reloj.Para vuestro conocimiento, desde la 
comisión de organización de la campaña se han es-
tablecido tres escenarios posibles:

- Escenario A: conseguimos recaudar 1 millón de 
euros. Podremos comprar 2 barcos, uno de carga 
y uno tipo Ferry para llevar a pasajeros que es-
colten la carga. Así mismo, podríamos llenar los 
barcos de ayuda humanitaria.

- Escenario B: conseguimos recaudar 350 mil eu-
ros. Podremos comprar un barco de carga y la 
ayuda humanitaria necesaria para llenar el barco. 
Los pasajeros viajarían en los barcos del resto de 
compañeros de la coalición internacional.
- Escenario C: Recaudamos menos de 350 mil eu-
ros. Compramos ayuda humanitaria de manera 
que los barcos de la coalición internacional pue-
dan para en un puerto español a recogerla a ella y 
a los pasajeros españoles.

No hace falta decir que apostamos por el escena-
rio A, es por ello que necesitamos de toda vues-
tra ayuda. A parte de la recaudación de dinero, del 
todo imprescindible, damos prioridad también a la 
recogida de materiales en los hospitales, por el alto 
coste de la maquinaría de uso médico, y en las es-
cuelas y centros de enseñanzas medias, por las po-
sibilidades de sensibilización sobre la situación de 
Palestina que ofrecen este tipo de espacios para los 
mas jóvenes.

Más información en http://www.rumboagaza.org

agenda llatinoamericana mundial

Des de l’any 2006, Rubí Solidari fa la distribució de 
l’Agenda Llatinoamericana Mundial, que com bé in-
dica el seu postulat marca la comunió continental i 
mundial entre les persones i comunitats que vibren 
i es comprometen amb les grans causes comuns de 
la pàtria gran.

Es tracta d’un anuari de l’esperança dels pobres del 
món des de la perspectiva llatinoamericana.

“Els 20 anys de camí de l’Agenda es completen amb 
aquesta edició de 2011, dedicada al tema de la re-
ligió, ni més ni menys. (...) La nostra agenda, acon-
fessional, ecumènica i macroecumènica, instal·lada 
en la perspectiva de l’educació popular alliberado-
ra llatinoamericana, ha tingut sempre un respecte 
molt gran per la religió. (...) La societat s’ha fet 
més conscient, més crítica i també més madura. No 
ens sembla que hi hagi res que no es pugui sotmetre 
a una anàlisi crítica, tan respectuosa com honrada. 
Ja no ens escandalitzem de gairebé res, ni caiem en 
ingenuïtats idealistes. Sabem millor que mai com 

20 anys de l’agenda llatinoamericana
funciona aquest ésser humà tan complex, i sembla 
que alguna cosa ens diu que hi ha temes, mai en-
frontats abans, que ha arribat l’hora d’abordar. (...) 
L’alliberament, com l’opressió, també és religiós. A 
aquestes alçades històriques sabem bé el paper que 
la religió ha jugat en la legitimació dels sistemes 
opressors, així com en la suscitació de moviments 
alliberadors i d’emancipació. (...) La religió no està 
tancada en els temples, ni en les interioritats; és 
present i influent, en el ‘capitalisme cristià’, en 
les persones que se senten més ànimes espirituals, 
que han tingut la desgràcia de caure en la matèria i 
que estan destinades a anar a un altre món després 
de morir, en comptes de sentir-se membres nadius 
de la comunitat de vida d’aquest planeta, cridats 
a governar-lo i a transformar la injusta història hu-
mana”.

A Rubí, podeu trobar l’agenda a les llibreries 
l’Ombra i Racó del llibre.
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ixè curs de solidaritat i cooperació internacional

Cercant alternatives al sistema
econòmic actual

Més de 70 persones han participat aquest any al Curs 
de Solidaritat i Cooperació de Rubí Solidari, que ha 
arribat a lesva IXena edició amb el tema “Com es 
mou l’economia global i alternatives”. Els Curs ha 
tingut lloc els dies 10, 11 i 12 de desembre, a l’au-
ditori de la Biblioteca municipal.

Durant tres dies, hem pogut aprendre com funciona 
el sistema econòmic i financer mundial i, sobretot, 
hem après quines accions podem dur a terme de for-
ma individual per contribuir a canviar, ni que sigui 
mínimament, aquest sistema volgudament injust.

Fent un repàs al Curs, la sessió inaugural va anar 
a càrrec d’Arcadi Oliveres, president de Justícia i 
Pau, que va explicar de forma esquemàtica i cla-
ra quines són les principals causes de l’actual crisi 
econòmica.

La segona jornada, va començar amb l’explicació 
de Jordi Marí, director de FETS (Finançament Ètic 

i Solidari). Ell va parlar en concret del paper de 
les entitats bancàries en el sistema econòmic i fi-
nancer i ens va donar algunes alternatives per in-
vertir els nostres diners en entitats diferents, més 
transparents i ètiques. Eulèlia Reguan, responsable 
de Campanyes de Justícia i Pau, ens va parlar del 
consum conscient, o de les conseqüències descone-
gudes del procés de producció, comercialització i 
desfet de residus del nostre actual model. La jorna-
da de dissabte es va tancar amb la presentació, per 
part d’Intermón Oxfam, de la campanya per la Taxa 
Robin Hood. Ismael Parres va presentar aquesta 
campanya que proposa una evolució de la coneguda 
Taxa Tobin. El que es proposa és que les transacci-
ons financeres es gravin, i que els diners obtinguts 
serveixen per acabar amb la pobresa.

L’última jornada es va centrar en tres temes. El 
primer, les dimensions econòmiques de les guerres, 
que ens va explicar Alejandro Pozo, del Centre d’Es-
tudis per a la Pau Josep Maria Delás. 

Vols que el món sigui una mica millor?

vine a Rubí Solidari! Ens trobem el segon i quart dimarts 
de cada mes, al carrer Orso número 2.

Contacta a:
rubisolidari@rubidigital.cat
93 588 86 43
http://rubisolidari.wordpress.com

En breu trobareu més fotos, resums de les xerrades, vídeos i enllaços a http://rubisolidari.wordpress.com

El segon tema va ser la presentació de l’Associació 
rubinenca Somia Fruites, una entitat que treballa 
com una cooperativa de consum i que en vuit mesos 
de treball ja ha sumat 16 famílies, demostrant que 
una altra manera de consumir és possible.

L’última sessió del dia i el curs, es va centrar en 
l’excercici de l’objecció fiscal militar. Xema Moya, 
del Servei d’Informació de l’Objecció Fiscal a la 
Despesa Militar ens va explicar pas a pas què hem 
de fer si volem demostrar que no estem d’acord que 
els nostres impostos financiin les guerres.

A banda de les diferents xerrades, dissabte es va 
organitzar un dinar de germanor al qual hi van par-
ticipar unes trenta persones.

Rubí Solidari valora de forma molt positiva tant l 
contingut com la participació al curs, i us animem a 
participar tant en l’organització com en l’assistèn-
cia en futures edicions.
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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.


