Memòria
SPSolidària

2014

Índex
Presentació..................................................................................................3
Missió, visió i valors de SPSolidària............................................................3
Estructura organitzativa...............................................................................5
Estratègia d’intervenció/ Codesenvolupament............................................6
Projectes realitzats......................................................................................7
♦ Sàhara......................................................................................7
♦ Senegal.....................................................................................8
♦ Mauritània.................................................................................9
♦ Comerç Just............................................................................13
Activitats realitzades..................................................................................13
Sensibilització............................................................................................13
Activitats Brigadistes.................................................................................15
Activitats Ràdio – Premsa.........................................................................16

Presentació
Santa Perpètua Solidària (SPSolidària) és una Organització No Governamental al
Desenvolupament (ONGD), nascuda l’any 1997, sense ànim de lucre, amb el nº 182
del Registre de ONGDs de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
El domicili social està situat a l’Avinguda Set, 20 (centre cívic La Florida) de Santa
Perpètua de Mogoda.
En l’actualitat l’àmbit d’actuació d’aquesta ONGD es situa al territori de Catalunya
treballant en projectes al Sàhara, Jalangbereh (Gàmbia), Kerewane (Senegal),
Artemou, Bouanze, Dafort i Tachott Berane, (Mauritània), així com la consolidació del
comerç just a la nostra població.

Missió i visió de SPSolidària
Missió:
Ser una ONG per la cooperació internacional, col·laborant en enfortir i capacitar a les
comunitats del sud, reforçant la cohesió social i impulsant el seu desenvolupament
global com a mitjà per superar les desigualtats; i compromesa en la sensibilització del
nord, donant a conèixer aquesta realitat.
Visió:
SPSolidària serà una ONG especialitzada en el codesenvolupament, que prioritzarà el
treball en les comunitats d’origen dels nous ciutadans, oberta a la col·laboració amb
altres organitzacions i amb una gestió transparent i participativa, fruit del compromís i
motivació dels seus membres.

Els valors
Els valors de SPSolidària són el conjunt de principis, creences i regles que
constitueixen la filosofia de l’entitat i el suport de la cultura organitzativa. Són el marc
de referència que inspira i regula la vida i la raó de ser de l’entitat i es desenvolupen
tant a nivell de la seva organització i funcionament, de les persones que la integren, en
relació a les comunitats del sud i en relació a la nostra societat.

Valors en relació a les persones que formen SPSolidària
Compromís personal en el desenvolupament dels projectes o amb
l’organització i els seus objectius i finalitats.
Voluntariat. Les persones implicades en el desenvolupament dels objectius de
l’entitat participen de manera totalment voluntària i desinteressada, sense rebre
cap mena de retribucions o compensacions al respecte més enllà de
l’enriquiment i la gratificació personal fruit de les fites assolides.
Relacions Igualitàries. Reconeixement en totes les persones la capacitat i
oportunitats de participar, implicar-se i desenvolupar actuacions, en el
funcionament i assoliment dels objectius de l’entitat, sense existir cap mena de
discriminació per motius de gènere, procedència, cultura o religió.
Convenciment en la necessitar de potenciar els drets humans com a base
mínima en les relacions entre les persones.
Valors en relació a l’organització de SPSolidària

Oberta a totes les persones que vulguin implicar-se i amb capacitat
d’incorporar la pluralitat de visions culturals, sectorials, generacionals... en
aspectes relacionats amb el desenvolupament dels objectius de l’entitat.
Participativa. Col·laboració i implicació oberta a totes les persones, tant en el
la presa de decisió com en la gestió de l’entitat, el desenvolupament de
projectes o l’organització d’activitats.
Dialogant. Presa de decisió basada en el diàleg i el consens.
Transparent. Posant a l’abast, de les persones interessades, la informació
sobre la presa de decisions, el desenvolupament del projectes i activitats i el
pressupost de l’entitat.
Sostenibilitat econòmica. Cercant la diversificació de les fonts de finançament.
Independència. SPSolidària actua amb independència de qualsevol institució,
grup polític o econòmic ni cap confessió religiosa. Les seves accions es basen
en

la

independència

respecte

a

institucions

i

finançadors.

Aquesta

independència implica el respecte a la diversitat d’opinions, cultures i idees fruit
d’un diàleg fèrtil i sense prejudicis.

Valors envers les comunitats del Sud

Codesenvolupament com a forma de compromís entre les comunitats del sud
i les del nord, per dur a terme projectes de desenvolupament on la presa de
decisió i les actuacions són desenvolupades i decidides en comú, d’igual a
igual i amb un mateix grau de responsabilitat compartida. Amb les comunitats
del sud amb les quals es col·labora es construeixen relacions igualitàries de
col·laboració, basades en la confiança, el diàleg i el respecte mutu.
Solidaritat amb les persones i les comunitats, pobles i cultures, entesa com un
intercanvi entre iguals, mutu i enriquidor per a les dues parts, encaminades a
fomentar la dignitat i millorar les condicions de vida de les persones i pobles
per eradicar les injustícies socials.
Apoderament tant de les persones com de les estructures socials a les
comunitats de sud. Especialment al col·lectius més desafavorits com són les
dones.
Sostenibilitat tant a nivell social com mediambiental.
Defensa i promoció dels drets humans en tota la seva extensió.
Valors envers la societat del Nord
Sensibilització, enriquiment de valors i educació de la ciutadania, amb la finalitat
d’estimular actituds de solidaritat i permetre que aquestes s’assentin sobre conviccions
i judicis informats, com instrument per a l’anàlisi crític dels problemes de desigualtats
actuals i la comprensió dels models de desenvolupament que els generen i promoure
la motivació per a una acció dirigida a un desenvolupament humà sostenible.

Estructura organitzativa
Santa Perpètua Solidària, com associació, està constituïda, tal i com dictamina article
22 de la llei 191, per:
•

Junta Directiva:
•

Presidenta: Lídia Aymerich Cuní

•

Vicepresident: Ousmane Sall

•

Tresorer: Jerónimo Pazo Begines

•

Secretaria: Miriam Salgado Balcells

•

Vocals: Azucena Daclan Castro
Bahore Kabba
Estrella Núñez Pachón
Luz Gil Vasallo

•

Socis: els quals poden participar en totes les activitats i grups de treball de
projectes concrets ja siguin de cooperació o de sensibilització o grups de treball
juvenils com Brigadistes SPS.

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’ONGD on es prendran totes les decisions,
propostes i conflictes referents a l’entitat, on la Junta Directiva i els socis tenen veu i
vot.

Estratègia d’intervenció
Codesenvolupament
SPSolidària és una entitat mixta, formada per ciutadans autòctons i immigrants,
residents a la localitat i a la comarca. També comptem amb una secció juvenil
composta per joves immigrants i de la localitat.
Els objectius estratègics de l’entitat són la formació en el codesenvolupament i
l’educació per al desenvolupament, tant del Nord com del Sud.
La participació dels col·lectius d’immigrants en la cooperació al desenvolupament dels
projectes realitzats a les seves comunitats d’origen s’entén com a codesenvolupament.
La participació activa i la corresponsabilitat dels mateixos en les accions de
desenvolupament durant tot el procés, és adir, en la promoció, en l’elaboració, en
l’execució i en l’avaluació dels projectes, són condicions absolutament necessàries.
Tot i que es pot considerar el codesenvolupament com una línia encara molt incipient i
amb molt camí per recórrer i amb molt camí per endavant, ja són moltes les
experiències que el codesenvolupament ha aconseguit aportar a la cooperació al
desenvolupament. Aquest és el cas de la nostra entitat, en la que els projectes de més
èxit i amb millors resultats han estat els de codesenvolupament, en els quals els
immigrants han participat de tot el procés. Tant és així que SPSolidària s’ha convertit
en una entitat mixta, que té en el codesenvolupament el seu mètode prioritari de
funcionament on els immigrants i els autòctons tenen responsabilitats i capacitat de
decisió al mateix nivell. A més aquest mètode aporta un valor afegit en afavorir també
de la integració.

Projectes realitzats
Sàhara

•

NOM DEL PROJECTE: VACANCES EN PAU. COLÒNIES PER A NENS
SAHARAUÍS 2014

•

PAÍS BENEFICIAR: Camps de refugiats sahrauís i Espanya

•

REGIÓ D’ACTUACIÓ: Àrea Mediterrània i Europa

•

LOCALITAT: Camps de refugiats sahrauís i Santa Perpètua de Mogoda
(Espanya)

•

BENEFICIARIS: Nens i nenes d’entre 7 i 12 anys que viuen als campaments
de refugiats amb condicions extremadament dures.

•

INSTITUCIONS EXECUTORES:

•

Delegació del Front Polisari a Catalunya

•

ONGD SPSolidària

•

INSITITUCIONS FINANÇADORES:

•

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

•

ONGD Santa Perpètua Solidària

•

COL·LABORACIONS:

•

7 famílies acollidores de la localitat

•

Ràdio Santa Perpètua

•

CAP de Santa Perpètua de Mogoda

•

AMPA de l’escola Bernat de Mogoda

•

DURADA: juliol i agost de 2014

•

INVERSIÓ: 6.104,50 €

•

RESUM DEL PROJECTE: Es tracta de donar sortida als infants dels
campaments, per evitar les altes temperatures de l’estiu i millorar la seva
qualitat de vida realitzant les revisions mèdiques pertinents. A més es pretén
donar a conèixer la realitat del poble sahrauí a les famílies europees que cada
any col·laboren en el projecte i particularment als nens, possibilitant un
intercanvi de les dues cultures, ja que participen de diferents activitats al decurs
dels 2 mesos, apart de la convivència diària.

Senegal
Projecte de codesenvolupament

•

NOM

DEL

PROJECTE:

HORT

COMUNITARI

DE

DONES

DE

KEREWANE
•

PAÍS BENEFICIARI: Senegal

•

REGIÓ D’ ACTUACIÓ: Àfrica sudsahariana

•

LOCALITAT: Kerewane

•

BENEFICIARIS: 634 dones de la població de Kerewane

•

INSTITUCIONS EXECUTORES:
- ONGD Santa Perpètua Solidària
- Duro Koto

•

INSTITUCIONS COL·LABORADORES:
- Mairie de Kerewane
- Associació Zeie Sobe

•

DURADA: 1 any

•

INVERSIÓ: 40.307,08 €

•

RESUM DEL PROJECTE: Aquest projecte sorgeix a partir del curs
“Treballem plegats en codesenvolupament”, els alumnes provinents de
Kerewane fan la identificació, la formulació, el seguiment i tancament del
projecte. Es tracta de condicionar uns terrenys comunitaris cedits a la
cooperativa de dones per al conreu d’horta per al consum familiar. La
primera intervenció és fer una tanca al terreny, de 11 Ha. de superfície per
evitar l’entrada d’animals, parcel·lar el terreny i cedir a cada família la part
corresponent per al conreu d’horta.

Mauritània
Projecte de codesenvolupament

•

NOM DEL PROJECTE: ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE A DAFORT

•

PAÍS BENEFICIARI: Mauritània

•

REGIÓ D’ ACTUACIÓ: Àrea Mediterrània

•

LOCALITAT: Dafort (Guidimakha)

•

BENEFICIARIS: 16.000 habitants de la població de Dafort

•

INSTITUCIONS EXECUTORES:
- Association d’Adduction D’Èau et de Développement de Dafort (ADADED)
- ONGD SPSolidària

•

INSTITUCIONS FINANÇADORES:
- Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

•

DURADA: 2013-2014

•

INVERSIÓ: 161.689€

•

RESUM DEL PROJECTE: El projecte consisteix en realitzar tres perforacions
de tres pous per a la localització d’aigua potable. La construcció del pou i dels
dipòsits necessaris així com la canalització de l’aigua fins a la localitat. Així
mateix, es construiran tants punts d’aigua com sigui possible, aprofitant els
que hi ha fets amb anterioritat, repartits en tota la població. S’espera
incrementar la proporció de població amb accés a l’aigua potable dins de
l’objectiu de garantir la sostenibilitat del medi ambient i l’accés a l’aigua
potable.

Mauritània
Projecte de codesenvolupament
•

NOM DEL PROJECTE: CUIDEM LES NOSTRES MARES

•

PAÍS BENEFICIARI: Mauritània

•

REGIÓ D’ ACTUACIÓ: Àrea Mediterrània

•

LOCALITAT: Tachott Berane (Guidimakha)

•

BENEFICIARIS: 10.000 dones; 2.600 infants 0-5 anys; 2.800 infants 6-14
anys.

•

INSTITUCIONS EXECUTORES:
- Groupe D’Animation Pour le Developpement a la Base (GADB)
- ONGD SPSolidària

•

INSTITUCIONS FINANÇADORES:
-Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

•

DURADA: 2015

•

INVERSIÓ: 46.992€

•

RESUM DEL PROJECTE: Reconstrucció del centre materno-infantil de la
comuna de Tachott per tal de tornar a donar atenció integral a les dones
embarassades i als nadons fins als cinc anys. Els nuclis de població que es
beneficiaran d’aquest projecte són: Tachott Berane, Tachott Botoholo,
Artemou, El Sounou, El Ouare, Toureimé i El Diatou.

Comerç Just
El projecte es va iniciar l’any 2004 i té com a objectiu consolidar uns punts fixes de
venta a Santa Perpètua de Mogoda on poder comprar productes de comerç just.
Durant aquest any s’ha seguit realitzant una labor de difusió tant en els mitjans de
comunicació de la nostra població, mantenint un punt de venta fix.
Així mateix s’ha portat a terme la difusió i venta de productes de Comerç Just en
diferents activitats com la Fira de Nadal a Santa Perpètua de Mogoda.

Activitats realitzades
Sensibilització

Diada de Sant Jordi
SPSolidària i Brigadistes SPS van participar un any més en la Diada de Sant Jordi.
L’entitat va estar present al passeig de la Florida, punt neuràlgic de les celebracions de
la jornada a Santa Perpètua. L’estand de SPSolidària oferia informació sobre les
colònies d’infants sahrauís dels campaments de refugiats. També es van vendre roses,
punts de llibre i llibres de segona mà.

Curs de codesenvolupament Metges del món
Durant

el

mes

de

juliol

Metges

del

món

va

organitzar

un

curs

sobre

codesenvolupament a Les Franqueses del Vallès. Membres de SPSolidària van
participar com a ponents explicant què és el codesenvolupament a través de
l’experiència de Dafort a la primera sessió del curs el dissabte 12 de juliol.

Trobades de les coordinadores d’ONG catalanes
Les diferents coordinadores de les ONG, Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia
global, la Coordinadora de ONG de les terres Gironines i Maresme Nord, les
Coordinadores de Tarragona i la de Lleida i Santa Perpètua Solidària han participat de
dues trobades durant l’any.
La primera es va dur a terme a Tarragona al mes de maig sent els amfitrions el Centre
de Cooperació al Desenvolupent URV Solidària de la Universitat Rovira i Virgili. Es va
parlar de la necessitat de conèixer les diferents realitats de la cooperació en els
territoris així com la de coordinar-se i fer xarxa.
La segona trobada és va fer a Santa Perpètua de Mogoda el dia 11 d’octubre i van
realitzar una posada en comú sobre diferents temes del màxim interès per al món de la
Cooperació, el tercer sector i el voluntariat. SPSolidària va fer d’amfitriona de la reunió
que es va desenvolupar a la Granja Soldevila.
En la trobada es va tractar sobre el nou Pla Director de la Cooperació Catalana i les
partides pressupostàries de les administracions públiques destinades a la Cooperació.
Es va acordar un posicionament comú respecte al Pla que serà transmès als diferents
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.

També es va parlar de la situació del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
i de la representació de les ONG en el mateix, així com la afectació de la Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL). Finalment, també es
van compartir estratègies comunes i campanyes compartides entre diferents
representacions de la Cooperació Catalana i estratègies més enllà de la Cooperació.

Presentació de la Programació de la Xarxa de Centres
Cívics de Santa Perpètua de Mogoda
A principis de setembre es va fer la presentació de la programació de la xarxa de
centres cívics de la nostra localitat al centre cívic El Vapor on totes les entitats que hi
estan vinculades van donar a conèixer les activitats que porten a terme. SPSolidària va
explicar els projectes que porta a terme així com les activitats que es realitzen al poble
durant l’any.

Mostra d’entitats 2014
El 26 d’octubre SPSolidària va participar de la Mostra d’entitats, organitzada per
l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, juntament amb 41 associacions més de la
nostra localitat. L’objectiu de la mostra va ser donar a conèixer la diversitat del teixit
associatiu de Santa Perpètua de Mogoda. La nostra entitat va oferir informació sobre
els projectes que s’estan portant a terme.
Aquesta mostra es portarà a terme cada dos anys, segons la regidoria de Relacions
ciutadanes.

Gran recapte d’Aliments. Fundació Banc d’Aliments
Un any més, SPSolidària va col·laborar en la campanya que va organitzar, a tot
Catalunya, la Fundació Banc d’Aliments i la Taula de Control Social de la Crisi. El 28 i
29 de novembre, una trentena dels nostres voluntaris van donar suport activament en
la recollida, i l’entitat va fer una l’aportació de 167 quilos de llegums.

Fira de Nadal i Solidaritat
L’entitat va participar en la Fira de Nadal que va organitzar l’Ajuntament de Santa
Perpètua de Mogoda, el 13 de desembre. Com cada any, es va posar una paradeta
per difondre els projectes que es porten a terme i vendre artesania. Aquest any com a
novetat s’han editat bosses de tela amb el logotip de la nostra entitat, que es van
repartir a la Fira.

Taula rodona: La competència dels municipis en
matèries de cooperació i desenvolupament
El 23 d’octubre la nostra entitat va participar com a ponent en una taula rodona durant
les jornades Govern local i cooperació al desenvolupament organitzada per
l’ajuntament i la diputació de Tarragona.
Es tractava de donar veu a les entitats locals respecte la cooperació i el
desenvolupament.

Activitats Brigadistes SPS

Marató de contes
Xarxa Santa Perpètua va dedicar la II Marató de contes solidaris, del dissabte 8 de
juny, als infants sahrauís que participaran a les colònies d’estiu. L’activitat es va portar
a terme al parc Municipal de 17 a 21 hores, amb la participació de més d’una quinzena
d’entitats culturals locals llegint contes i amb l’actuació estel·lar de l’actor Roger Pera,
que també escenificà un conte. Els diners que es van recollir es van destinar a
organitzar una festa al mes de juliol per als infants refugiats sahrauís acollits a l’estiu a
Santa Perpètua i al poble dels voltants i oberta a tota la ciutadania.

Activitats ràdio - premsa

APARICIONS A MITJANS DE COMUNICACIÓ

Ràdio Santa Perpètua

5 de març

SPSolidària estrena nova web

23 d’abril

SPSolidària intervé al programa Fem matí, en directe des del passeig de la
Florida on teníem estand

8 de maig

SPSolidària busca famílies acollidores per al projecte Vacances en pau

4 de juny

Aquest estiu es disposa de sis famílies acollidores per a les colònies

6 de juny

El 8 de juny Xarxa Santa Perpètua organitza la 2a Marató de contes a favor
del projecte Vacances en pau

9 de juny

Xarxa i SPSolidària fan una valoració de la Marató de contes

26 de juny

Els infants refugiats sahrauís participants a Vacances en pau ja han arribat
a Santa Perpètua

9 de juliol

L’Ajuntament rebrà oficialment avui els participants a les colònies sahrauís

10 de juliol

L’alcaldessa agraeix a les famílies la tasca solidària i es compromet a
continuar subvencionant el projecte

22 de juliol

Se celebra el Ple del Consell Municipal de cooperació del qual forma part
SPSolidària i en el qual les entitats fan balanç dels projectes actuals

4 setembre

SPSolidària fa una bona valoració del desenvolupament de les colònies

Xarxa
12 de maig

SPSolidària busca famílies acollidores
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