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Rubí Solidari reprodueix aquest escrit de la Fundacio per Pau, per informar al maxim de ciutadania dels avenços que 
en materia de Pau s’estan realitzant, d’agraiment al treball realitzat per la Fundacio per la Pau, i com a compromís de 
compartiment dels mateixos objectius per part de Rubí Solidari. La lluita per la Pau.  

El 2015 comença amb una bona notícia per a la 
població civil. El 24 de desembre de 2014 entra 
en vigor la nova llei internacional que regularà el 
comerç d’armes i de municions, un comerç que 
mou més de 85.000 milions de dòlars anuals.

Els activistes i les organitzacions que hem 
seguit de prop el procés, participant en les con-
ferències i fent pressió als governs, considerem 
aquesta fita com una gran victòria, després de 
gairebé dues dècades de campanya. FundiPau 
s’ha implicat activament en la coalició Armes 
Sota Control, participant en les quatre confe-
rències preparatòries i en les dues diplomà-
tiques que han permès que el Tractat sigui, a 
partir de demà, una realitat.

L’Estat espanyol, per la seva banda, malgrat 
la seva posició inicial una mica a l’expectativa, 
va votar a favor del Tractat en la votació de les 
Nacions Unides del 2 d’abril de 2013, i el 3 de 
juny del mateix any va signar el text. La ratifi-
cació la va dipositar just un any després, el 2 
d’abril del 2014.

El principal objectiu del Tractat és establir 
uns estàndards més alts per a les transferències 
d’armes i munició entre països i prohibir el sub-
ministrament d’armes a dictadors i aquells que 
vulneren els drets humans. El TCA ha estat un 
dels acords multilaterals d’armes que ha entrat 
més ràpidament en vigor.

Sota la normativa del TCA, qualsevol trans-
ferència d’armes s’haurà d’avaluar si es pot dur 
a terme, en funció d’estrictes criteris, inclòs si 
les armes es podrien usar per vulnerar els drets 
humans o per cometre crims de guerra. Si hi ha 
un risc substancial de què sigui així, la transfe-
rència incompliria aquest criteri i no es podria 
autoritzar.

El director de FundiPau, Jordi Armadans 
afirma que “la població civil, des d’Aleppo 
fins a Peshawar, des de Gaza fins ∫al Sudan 
del Sud, ha pagat un preu molt alt aquest any 
per la manca de regulació de les armes. Durant 
massa temps, les armes i les municions s’han 
comercialitzat sense fer gaires preguntes sobre 
les vides que destruirien. El nou Tractat sobre 
Comerç d’Armes, que entre en vigor demà, po-
sarà fi a aquesta situació.”

“Les organitzacions de la societat civil i 
els activistes hem estat treballant per aquest 
moment durant més d’una dècada. Si el text 
s’aplica de manera estricta, aquest tractat té 
el potencial de salvar moltes vides i ofereix la 
tan necessitada protecció als civils vulnerables 
arreu del món. Finalment, ara ja serà il·legal 
vendre armes a aquells que vulneren els drets 
humans i a dictadors. El 24 de desembre marca 
el naixement d’una nova era” conclou Xavier 
Masllorens, president de FundiPau.

Durant aquest any, ja s’han dut a terme di-
verses discussions informals entre els govern 
que han ratificat el tractat per preparar el ter-
reny de cara a la seva implementació.

La propera ronda de negociacions tindrà 
lloc a Trinitat i Tobago el mes de febrer del 2015. 
També s’està planificant la primera Conferèn-
cia d’Estats Part del tractat (CSP per les sigles 
en anglès), un fòrum anual on els Estats es tro-
baran per avaluar el progrés de la implementa-
ció. Es preveu que tingui lloc a finals d’agost o 
principis de setembre de l’any que ve.

Fins avui, 130 Estats han signat el TCA, dels 
quals 61 l’han ratificat, incloent-t’hi grans ex-
portadors d’armes com França, el Regne Unit, 
Alemanya i també l’Estat espanyol.

Armes sota Control és una coalició global 
de la societat civil formada per organitzaci-
ons no governamentals, que fan campanya per 
aconseguir controls més estrictes en el comerç 
internacional d’armes. En formen part més de 
100 ONG –entre les quals hi ha FundiPau (Fun-
dació per la Pau)– que treballen en més de 120 
països.

Més informació a fundipau.org/tca i a
Control Arms
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activitats de rubí solidari 2014

Un any de transició
Malgrat tot hem continuat realitzant un seguit d’activitats durant l’any 2014 que nosaltres valorem com a molts impor-
tants dintre de la nova orientació de la nostra ONG dirigida més a la sensibilització dels nostres conciutadans que no 
a la realització de projectes de cooperació. Passem a fer un petit resum perquè es visualitzin aquestes activitats:

Exposició 20 anys de Rubí Solidari
Aquest any hem celebrat el 20 aniversari de Rubí 
Solidari i en aquest sentit hem elaborat una expo-
sició amb 20 plafons, un per cada any, en el que 
hem volgut representar una activitat destacada 
en aquell any o en el conjunt dels anys.  Aquesta 
exposició es va inaugurar en una Conferencia de 
Arcadi Oliveras, el 11 de juny a l’Ateneu Munici-
pal; en aquest lloc l’exposició i va estar exposada 
un mes; durant  els mesos d’octubre-novembre va 
estar exposada al Centre Rubinenc d’Alternatives 
Culturals (CRAC) i del 17 de novembre al 1 de de-
sembre al Rubí+.  Considerem que més d’un miler 
de persones han visitat aquesta exposició. Si algu-
na associació centre ensenyament vol exposar-la 
està a disposició. 

Brigades a Ocotal (Nicaragua)
Com cada any des de fa 16 anys hem organitzat les 
brigades a Ocotal (Nicaragua) i Guatemala, aques-
tes brigades s’organitzen a partir de la demanda 
de persones que hi estant interessades; nosaltres 
fem un programa de formació que inclou: un co-
neixement de la realitat a Nicaragua que realitza 
Enric Font, president de la Casa de Nicaragua a 
Catalunya; una exposició de les activitats que Rubí 
Solidari a fet al llarg dels anys de col·laboració 
amb aquesta ciutat agermanada amb Rubí, que 
realitza un membre de Rubí Solidari i, una tercera 
formació, en que  s’exposa la situació que es tro-
baran les persones que i participen i com haurien 
d’actuar des d’una perspectiva ètica davant dels 
que els acullen, que, en aquest cas, va fer l’activista 
social Gabriela Serra;  una quarta formació consis-
teix en  explicar el paper de les ONG en la socie-
tat actual, aquesta la realitza en Toni Royo com a 
expert en el tema de les ONGs i, finalment, una 
conferencia de l’Arcadi  Oliveras sobre les causes 
de la pobresa en aquells paisos que no son pobres 
sinó  que   estan   empobritsfonamentalment per la 
intervenció d’Occident. (En aquest mateix numero 
trobareu un escrit realitzat per les brigadistes  que 
han participat aquest any sobre la seva valoració i 
quins han estat els seus aprenentatges).

Solidaritat amb Palestina
Davant els atacs indiscriminats de l’Estat d’Israel 
contra el poble Palestí i especialment als habitants 
de Gaza que es van iniciar el mes de juliol, Rubí 
Solidari va convocar el dijous 10 de juliol una 
concentració de suport i solidaritat amb Palestina, 
aquestes concentracions es van anant repetint tots 
els dijous fins ben entrat el mes d’agost, conjunta-
ment amb aquestes concentracions es va fer una 
campanya de recollida de medicaments i es va 
demanar a l’ajuntament de Rubí que destinés un 
ajut econòmic. També en aquesta revista trobareu 
el resultat aquesta  campanya de recollida de 
medicaments.

Objecció fiscal
Com cada any  des del 2003 hem vingut realitzat 
una xerrada col·loqui per plantejar el tema de ob-
jecció Fiscal a la despesa militar. Aquest any va se 
el 13 de maig a l’ateneu amb la presència de Xema 
Moya del Moviment Catalàper l’objecció fiscal a la 
despesa militar. Sabem que cada vegada més hi ha 
gent a Rubí que s’apuntent a fer aquesta objecció.

Banc de Bilbao
Per primera vegada anunciem públicament la 
presa de possessió que Rubí Solidari va assumir 
aquest any, al rebutjar a participar en una convo-
catòria que el Banc de Bilbao havia fet per a pro-
jectes de cooperació i solidaritat, aquesta decisió 
estava presa en funció de valorar que aquesta ins-
titució bancaria és una de les més importants de 
l’estat Espanyol que financia el comerç d’armes, 
per aquest motiu una organització com la nostra 
compromesa amb la Pau no podem participar en 
aquesta convocatòria.

 
XIII Curs de Cooperació i Solidaritat Internacio-
nal 

Com cada any els dies 28, 29 i 30 de novembre 
hem portat a terme aquest curs, aquest any sobre 
la Salut al Mon Globalitzat, Africa, també trobareu 
en aquesta mateixa revista un article sobre el seu 
desenvolupament.

Col·laboració 25 de Setembre - Maria Montes-
sori (Ocotal, Nicaragua) - Rubí Solidari
Arrel de les gestions realitzades per una brigadista 
de l’any  2013 a Ocotal (Nicaragua) el Col·legit 25 

de Setembre va proposar un projecte de recolza-
ment al col·legi Maria Montessori d’aquella ciutat. 
Aquest projecte s’ha realitzat aquest any 2014 amb 
la col·laboració de Rubí Solidari. En aquesta ma-
teixa revista trobareu un article que explica amb 
més detalls aquest projecte.

Bar de Festa Major
Varem participar en la festa major de Rubí a través 
de un dels bars que s’instal·len al escardivol. El be-
nefici obtingut en aquesta ocasió es de 2.007,69 €. 
a mes d’un seguit de material que ha sobrat i que 
pot servir per l’any vinent, valorat en uns 300 €. 
aquests diners estan servin per recolzar projectes 
de cooperació i de sensibilització.

 
Consell de Cooperació
Hem vingut col·laborant i participant en el Con-
sell de Cooperació municipal malgrat les nostres 
reserves a l’hora de valorar el veritable treball que 
hauria de significar un organisme com aquest com 
a impulsor de la solidaritat i la cooperació al nos-
tre poble, objectiu que creiem no es compleix . Cal 
que reconeixem que en aquest últim any el con-
sell a anat complint les dates previstes de reunions 
tant de les comissions de treball com del plenari, 
en aquest cas ens hauriem de fer una certa auto-
crítica per no haver pogut participar en totes elles.

Programa de Ràdio
Des de fa també molts anys hem vingut col-
laborant amb Radio Rubí en el programa mensual 
de SOM SOLIDARIS, abordant temes com:
• Organització de les brigades i els seus resul-
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tats i valoracions per part de les participants
• El tema dels DDHH i Procés Electoral RDP 

Congo (Irene Zarza, voluntària de les NNUU 
al procès electoral fallit en aquell país) 

• Explicació del Projecte Escola Montesori 
(Ocotal) i Escola 25 de Setembre

• La situació a la República Democràtica Saha-
raui, mitjançant un documental : Justícia sin 
guerra?”

• La problemàtica de Síria i el conflicte bèl·lic al 
orient mitjà

• El atorgament del Premis de la Comissió Ca-
talana d’Ajut als Refugiats (DDHH)

• Relats premiats al concurs literari St Jordi Es-
cola 25 de Setembre

• Promoció i impuls d’una Campanya Recap-
te Medicaments Voluntaris Humanitaris per 
Palestina

• Promoció del Curs Rubí Solidari sobre Soli-
daritat i cooperació internacional La Salut al 
mon globalitzat, Africa

• Commemoració del dia Internacional del 
DDHH amb l’institut Català dels Drets Hu-
mans.

Festa de la Diversitat
A iniciativa de Rubí Solidari es va impulsar de nou 
aquesta activitat, que malgrat no es va organitzar 
tal i com nosaltres voldríem, el que va significar 
una alta despesa econòmica, valorem com a molt 
positiu el que s’hagi recuperat aquesta activitat 
per la ciutat  

Teixint Xarxes
Després de quatre anys implantació de aquest pro-
grama inicialment a un sol institut, valorem com a 

molt positiu que aquest any 2014 un nou institut 
s’hagi afegit, creiem que aquest és el camí perquè 
el conjunt de instituts puguin disposar d’aquest 
programa. Aquesta també va ser una proposta en 
el seu moment de Rubí Solidari

Subvencions sensibilitazació
Ens hem presentat de nou aquest any 2014 a la 
convocatòria de subvencions de sensibilització, 
hem estat beneficiats amb una quantitat de 3000 
euros, quantitat tota ella que es destina a projectes 
de sensibilització.

Nous Estatuts
La llei d’associacions de Catalunya ens obligava 
adaptar els estatuts a la nova llei cosa que em fet a 
través del Departament de Justícia de la Generali-
tat de Catalunya.

Aquest any 2014 la Carlota Llorca, la 
Cuqui Sauqué i l’Anna Palou, som 
les brigadistes que Rubí Solidari ha 
brindat l’oportunitat d’anar a viure 
una experiència de 26 dies a Ocotal, 
Nicaragua. 

La ciutat d’Octocal està situada al 
nord del país, ben a prop de la fronte-
ra amb Hondures i això fa que sigui 
un indret de pas. Si la comparéssim 
amb una ciutat europea, els dirigents 
ja s’haurien encarregat de dotar-la 
amb tota mena de serveis i atractius 
turístics ben organitzats per atraure 
els viatjants. Aquí això no passa. No 
diem que això sigui ni bo ni dolent, 
però és un exemple de les diferènci-
es culturals entre països, sobretot si 
ho comparem amb Catalunya, on un 
dels principals motors econòmics és 
el turisme. Nicaragua és un país que 
tot just s’ha fixat en el seu potencial 
turístic i l’ha començat a desenvolu-
par pel sud del país en llocs com Gra-
nada o l’illa d’Ometepe. És un terreny 
amb unes joies naturals encara poc 
explotades, fet que li dóna un caràc-
ter especial. 

Què té a veure això amb la nostra 
experiència? Doncs explica el canvi 
de mentalitat que has de fer. Quan 
vam arribar a Ocotal –la ciutat ager-
manada amb Rubí—on hi vam passar 
la major part dels temps, per moltes 
reflexions que haguéssim fet prèvia-
ment, portàvem posades les ulleres 
occidentals. Amb elles veus la realitat 
del país i et sembla impossible que 
tot pugui funcionar. Començaries a 
canviar-ho tot: els horaris laborals, els 
ritmes diaris, les organitzacions em-
presarials i associatives, les polítiques 
que apliquen els governs, l’ensenya-
ment que reben els infants… Creus 
que no estan ben organitzats i que 
el país funcionaria millor d’una altra 

Estades solidàries

Una estada solidària, una oportunitat de compartir coneixement

manera. Però llavors, quan portes uns 
dies observes el tarannà de la gent, 
convius amb ells i intercanvies llar-
gues converses. És quan et preguntes 
“I com hauria de ser la manera en 
què funcionarien millor, la nostra?” 
La que provoca desigualtats i crea 
una prosperitat econòmica basada en 
els béns materials, els diners i la des-
trucció del medi ambient? Aquesta és 
la que s’hauria d’implantar aquí? No. 
Ells ja van dir que no i van aconseguir 
superar la colonització occidental. 
Ells han de trobar el seu camí perquè 
la forma de ser, la cultura, la manera 
de relacionar-se i de viure és diferent 
a la nostra. Allà prens consciencia que 
no hi ha una realitat, sinó moltes. 

No tot és blanc o negre i això és 
el que aprens en fer una estada so-
lidària. T’ensenya que la realitat és 
compon de matisos de grisos i que cal 
adaptar-se-hi. L’estada solidària ens 
ha donat l’oportunitat de conèixer un 
país d’una altra manera. Quan ets un 
simple turista veus les coses a través 
d’una càmera de fotos, però en canvi 
quan viatges vius el país des de dins. 
Hem visitat la “casa de la materni-
dad”, on hi van dones de les comuni-
tats pocs dies abans de parir; la “casa 
entrenosotras” on hi viuen noies que 
han petit abusos sexuals; un centre on 
tracten persones amb algun tipus de 
discapacitat; la Biblioteca “las abeji-
tas” on fan tallers de circ; las “casitas 

de la niñez” per fer reforç encolar als 
infants i evitar que estiguin al carrer; 
Rádio Segovia; la cooperativa de do-
nes; hem parlat amb exalcaldes i so-
bretot, hem compartit l’experiència 
amb moltes persones que ens han 
aportat el seu punt de vista sobre el 
país i el món. 

Ens quedem amb les persones que 
hem conegut i els projectes que s’han 
fet i es fan, i que només necessiten la 
confiança i feina de persones que cre-
guin que una altra manera de fer és 
possible. En definitiva, fer una estada 
solidària et brinda l’oportunitat de 
conèixer altres maneres de fer i ense-
nyar les teves, comparar i construir 
un món una mica millor.  
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Fa dos anys Rubí Solidari i l’escola 
25 de setembre van començar a col-
laborar arran de l’edició per part del 
centre educatiu d’un llibre solidari, 
Aula 25, iniciativa reconeguda l’any 
passat amb el tercer premi de civis-
me de l’Ajuntament de Rubí. Des 
de llavors, les dues entitats porten a 
terme iniciatives conjuntes i aquest 
any han donat un pas més en aques-
ta col·laboració amb un nou projecte 
que traspassa fronteres.

Amb la mediació de Rubí So-
lidari, l’escola 25 de setembre ha 
iniciat un projecte per ajudar amb 
material divers l’escola montessori 
Nuevo Amanecer d’Ocotal, a Nica-
ragua. Des de finals del curs passat, 
el centre de Rubí ha portat a terme 
diferents accions per recollir diners per a l’escola 
d’Ocotal; una ajuda que ha permès comprar lli-
bres de lectura, contes, caixes de colors, maquine-
tes i altre material de plàstica per als alumnes del 
centre nicaragüenc. Per la seva banda, l’escola 
d’Ocotal ha enviat cartes a la de Rubí per iniciar 
un intercanvi de comunicacions entre els nens i 
nenes de cicle inicial dels dos centres que, de ben 
segur, serà molt enriquidor per a tothom.

Tot el material s’ha fet arribar a l’escola de 
Nicaragua a través de Rubí Solidari,  que també 

col·labora en el projecte amb una part dels diners 
recollits de la venda del llibre Aula 25. 

A més a més hi ha un compromís per part 
dels dos centres de compartir informació sobre 
els progressos del projecte i sobre la sortida edu-
cativa que es dóna a tot aquest intercanvi. En 
aquest sentit, la direcció de l’escola nicaragüenca 
ja ha informat que els alumnes podran fer unes 
sessions específiques de plàstica gràcies a tot el 
material rebut per a aquesta finalitat. 

Però potser la part més interessant de la inici-

ativa és la seva voluntat de continuïtat, 
d’establir uns lligams que puguin con-
solidar-se en el futur. 

A banda dels diners recollits abans 
de l’estiu,  i que ja han permès aquest 
primer lliurament de material, també 
per Nadal l’escola de Rubí ha fet un 
sorteig per recollir més ajuda que per-
metrà continuar col·laborant amb el 
centre d’Ocotal.  I l’escola Nuevo Ama-
necer ha anunciat que està preparant 
vídeos dels seus alumnes, on es mostra 
com viuen, com són les seves classes, 
els seus mètodes d’estudi i quins són 
alguns dels costums més destacats de 
la seva cultura,  i que els enviaran a 
l’escola 25 de setembre perquè els vegin 
els alumnes de primer i segon i puguin 
així posar cares i noms a aquests nens 

i nenes de l’altra banda de l’Atlàntic als que aju-
den, amb els què es comuniquen i als que només 
coneixen per uns dibuixos plens de colors que 
han pogut pintar gràcies a aquesta col·laboració.

La intenció és,  en definitiva,  que el projec-
te impliqui tant com sigui possible els mateixos 
alumnes, que es coneguin, que es comuniquin, 
que se sentin una mica més a prop malgrat la dis-
tància i que aprenguin els uns dels altres,  des de 
les particularitats dels seus centres, de les seves 
ciutats i de les seves cultures. 

educant en solidaritat, per purificació barceló

El passat mes de novembre, i com ja 
és tradició des de fa 12 anys, Rubí So-
lidari va organitzar un cap de setma-
na dedicat a un curs monotemàtic. 
En aquesta tretzena edició, el tema 
va ser  el de la salut en un món glo-
balitzat, i ens vam centrar especifica-
ment en el continent africà. Àfrica és 
sovint oblidada, tot i la dependència 
que en tenim pels minerals i altres 
matèries primeres, nomes apareix en 
els mitjans de comunicació quan hi 
ha greus conflictes o malalties infec-
cioses que corren el risc d’estendre’s 
a occident. Aquest any el que l’ha 
portat a la palestra ha sigut l’ebola. 

Des de Rubí Solidari volíem 
aportar criteris i informacions que 
ens ajudessin a repensar les inter-
vencions dels països desenvolupats 
sobre el continent africà: les funcions 
de les ONGs, el paper de les indus-
tries farmacèutiques, les polítiques 
migratòries, els models occidentals 
en el benestar i la salut a Àfrica, així 
com les diverses formes d’afrontar 
les crisis humanitàries.

Per aconseguir aquest objectiu 
vam comptar amb diversos ponents, 

tots ells amb un gran coneixement 
del tema, que ens van ajudar a com-
prendre millor el que succeeix en 
aquest país i com moltes de les inter-
vencions i ajudes, que des d’occident 
es proposen, no estan plantejades 
realment per promoure la bona sa-
lut sinó amb criteris geoestratègics. 
D’altres, més ben intencionades, te-
nen poc en compte les necessitats re-
als de les persones.  

Alguns dels conceptes que varen 
anar sorgint reiteradament varen ser:
- Les crisis sanitàries el que posen de 
manifest és la falta d’una bona  inter-
venció primària
- Els programes verticals (destinats 
a una malaltia en concret i que no 
reforcen les estructures de salut) són 
poc eficaços per millorar la qualitat i 
la esperança de vida a l’Àfrica.
- El que es necessita a Àfrica són 
intervencions a nivell bàsic i amb 
d’orientació comunitària, on els co-
mitès de salut formats per represen-
tants d’associacions de base, joves i 
dones, junt amb professionals de la 
salut i representats de la població 
siguin els que defineixin les necessi-

tats i les polítiques sanitàries de cada 
zona en concret.
- La recerca de les industries far-
macèutiques no ve marcada per les 
necessitats de la població sinó per el 
mercat. Hi ha una gran manca d’in-
vestigació en medicaments per a les 
infermetats bàsiques 

Més d’una vegada va sortir a de-
bat la OMS que, com a organisme 
suposadament dedicat a treballar 
per la salut al món i de excel·lència 
científica, no sempre actuava de for-
ma independent i estava sotmès a les 
pressions dels donant i d’altres orga-
nismes internacionals. 

Un tema paral·lel que es va deba-
tre va ser el del paper de l’exèrcit en 
les crisis humanitàries. Tan en Jordi 
Calvo ( Investigador Centre Delàs) 
com en Nicolás Valle (Periodista de 
la secció internacional de T3) ens van 
deixar clar que les intervencions de 
l’exèrcit no eren imparcials ni inde-
pendents ni neutrals. D’altra banda 
posaven en perill altres accions hu-
manitàries i creaven confusió en la 
població. Fins i tot quan aportaven 
algun bé a la població (per exemple 

fer un camp de refugiats) el cost de 
l’ acció multiplicava per 8 el cost 
d’una acció igual feta per una ONG.  
D’aquesta manera es desmuntava la 
justificació que moltes persones fan 
de la necessitat d’un exercit per fer 
tasques humanitàries.

A pesar de totes les dificultats per 
augmentar la salut a l’Àfrica i per 
reduir els conflictes militars es van 
anomenar algunes llumetes d’es-
perança per avançar cap a un món 
més just: el discurs de la població en 
general cada vegada utilitza més els 
termes de resolució pacífica, negoci-
ació, mediació...  En les poblacions 
d’Àfrica hi ha experiències de gestió 
comunitària de la salut que van em-
poderant la població i fent petits pas-
sos cap a una millora de les necessi-
tats bàsiques d’atenció sanitària.

Un vegada més, els assistents al 
curs varem sortir contents dels nous 
coneixements adquirits, copsats per 
la magnitud dels problemes al món 
i una mica esperançats de veure que 
sempre hi ha persones i organismes 
que treballen per ajudar a incremen-
tar la justícia al món. 
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