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 Joves SolidarisJoves SolidarisJoves SolidarisJoves Solidaris
 
El Sàhara També JugaEl Sàhara També JugaEl Sàhara També JugaEl Sàhara També Juga    
 

 
El Sàhara també juga és un projecte solidari 
iniciat l’any 2009 per un grup de joves de 
l’Institut Manuel de Cabanyes sensibilitzat amb la 
causa del poble sahrauí. Aquests  alumnes, a 
l’hora de  formular el seu treball de recerca, es 
van plantejar portar-ho a la pràctica en un medi 
diferent al nostre, sense les comoditats i els 
equipaments  que tenim a casa nostra. Convençuts 
que el joc és una de les millors eines per a enfortir 
les bones relacions entre les persones, van anar 
configurant un projecte d’intercanvi en el camp de 
l’animació esportiva i recreativa al Sàhara. 
 
Aquests alumnes es van mobilitzar per aconseguir 
material esportiu per portar a les escoles sahrauís. 
També van rebre el suport de l’Ajuntament i de 
l’Associació Acció Solidària amb el Sàhara que 
van col·laborar perquè aquest projecte es pogués 
portar a terme. 

 
Acompanyats pel professor del cicle formatiu, 
Salvador Bernadó i per membres d’Acció 
Solidària amb el Sàhara, el 24 d’abril de 2009 van 
emprendre l’aventura. L’empremta  que deixà en 
cada un dels joves els 12 dies de convivència amb 
les famílies als camps de refugiats perdura encara  
ara. Van quedar copsats per la dura realitat en què 
viu el poble sahrauí exiliats des de fa més de 40 
anys enmig del desert i totalment dependents de 
l’ajut exterior per a la seva supervivència.  
 
Les seves vivències van quedar recollides en un 
DVD elaborat durant la seva estada que reflecteix 
com és la vida diària  del poble sahrauí als 
campaments de refugiats amb la finalitat de 
compartir amb la resta de joves de la ciutat tot el 
que van viure.  
Aquest DVD és actualment un material de 
sensibilització per als centres educatius, i l’han 
projectat a diferents instituts. El debat posterior, 
conduit per alguns dels membres d’aquesta 
experiència, contribueix a què no s’oblidi la 
situació del poble sahrauí i a mantenir els vincles, 
especialment entre la població jove, tot a partir de 
les seves vivències viscudes en pròpia pell. 
 
L’empremta que van deixar aquests joves va 
afectar molt especialment als seus companys 
d’estudis. Tan és així que els integrants de nova 
promoció del cicle superior d’Animació  
d’Activitats Físico - esportives també  han volgut 
compartir amb els nenes i nenes sahrauís els seus 
coneixements i s’han desplaçat  fins als 
campaments per realitzar el seu treball de recerca 
en l’àmbit esportiu. 
 
 

 

Els alumnes de Grau Superior d’Animació 
d’Activitats Físico-Esportives de l’Institut 
Manel de Cabanyes tornen a repetir 
l’experiència dels companys del curs anterior 
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 ArticleArticleArticleArticle
Consum, consum crític, consum èticConsum, consum crític, consum èticConsum, consum crític, consum èticConsum, consum crític, consum ètic... ... ... ... 
què és el consum responsable?què és el consum responsable?què és el consum responsable?què és el consum responsable?    
Què éQuè éQuè éQuè és el consum?s el consum?s el consum?s el consum?    
Quan comprem qualsevol bé o servei, a més de 
satisfer una necessitat o un desig, col·laborem 
econòmicament amb els processos que l’han fet 
possible. I aquests processos tenen repercussions 
socials i mediambientals.  

De vegades passa que, sense saber-ho, donem 
suport econòmic a activitats que no ens semblen 
adequades 

A més, cal mirar de no esgotar els recursos de què 
disposem, ja siguin materials o energètics. 
Pensem que també consumim quan fem servir 
qualsevol recurs del planeta. 
Què és el consum responsable?Què és el consum responsable?Què és el consum responsable?Què és el consum responsable?     
Fer un consum responsable no es tracta 
simplement d'una elecció entre marques, ni 
només de consumir "verd", sinó d'un 
replantejament de tota la manera de consumir. 
Actualment, molts senyals ens diuen que és 
important, i segurament urgent, frenar amb força 
el volum de consum que tenim.  La societat de 

consum hauria de deixar pas a algun altre model 
que ens permeti viure amb més salut, satisfacció 
personal, igualtat social i sostenibilitat. 
Quan ens disposem a comprar un producte ens 
podem fer algunes preguntes: 
� Per què vull aquest producte? Com puc 

necessitar-ne menys? 
� L’he de comprar de nou en nou, o el podria 

reutilitzar?  
� De què està fet? D’on ve? A quina empresa 

dono els meus diners escollint aquesta marca? 
Mirant de respondre aquestes preguntes podem 
aconseguir que el que potenciem amb el nostre 
consum no sigui contradictori amb el que volem 
potenciar a nivell social.  
 
Practicar el consum responsablePracticar el consum responsablePracticar el consum responsablePracticar el consum responsable, consells , consells , consells , consells 
saludables saludables saludables saludables  
Fer un consum responsable comença per una cosa 
tan senzilla com observar el nostre consum i 
hàbits diaris. Moltes vegades el mateix sentit 
comú ens suggerirà canvis positius:   
� Redueix les bosses de plàstic, reutilitza-les  
� No malgastis paper, reutilitza’l  al màxim... 

� Separa les deixalles i diposita-les als 
contenidors de recollida selectiva i a la 
deixalleria 

� Opta pel comerç de proximitat, ja que 
d’aquesta manera ajudareu a reforçar 
l’economia local i a reduir la despesa 
energètica que produeix el transport 

� Regala productes de comerç just, així 
contribueixes a millorar la vida de les 
comunitats productores al pagar un preu digne 
pel treball...  

Què és el Comerç Just? Què és el Comerç Just? Què és el Comerç Just? Què és el Comerç Just?     
És una forma alternativa de comerç que, a 
diferència del comerç convencional internacional 
que segueix bàsicament criteris de màxim 
benefici econòmic i competitivitat, basa la 
producció, distribució i comercialització dels 
productes tenint en compte criteris ètics i  

aspectes mediambientals per tal de contribuir al 
desenvolupament sostenible de les economies 
més desafavorides dels països més pobres, i 
assolir així unes relacions més equitatives entre 
les economies d’aquests països i les dels països 
rics del nostre planeta.  
Les persones menys afavorides dels països del 
Sud han creat organitzacions participatives i 
democràtiques de producció de productes que es 
denominen de comerç just  i es caracteritzen per: 
� Garantir un preu just dels productes que 

permeti cobrir els costos de producció i les 
necessitats vitals. 

� Evitar els intermediaris i els especuladors.  
� Garantir condicions laborals dignes per als 

treballadors que participen en la producció 
dels productes.  

� Igualtat d’oportunitats entre homes i dones.  
� Protecció dels drets humans.  
� No explotació infantil.  
� Garantir la qualitat del producte elaborat.  
� Invertir els beneficis socials en el 

desenvolupament de la comunitat productora. 
� Respectar el medi ambient 
 

Les opinions sobre consum responsable d’aquest article correspon al CRIC Centre de Recerca i Informació en Consum i van 
aparèixer a la revista Opcions sota la llicència Creative Commons. El CRIC té com a objectiu oferir informació per a un consum 
conscient. 
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 Entrevista amb...  Entrevista amb...  Entrevista amb...  Entrevista amb...  
CCCCaaaarlesrlesrlesrles Escofet Escofet Escofet Escofet    

  

El  22 de febrer, i per desè any 
consecutiu, va tenir lloc  la 
marató solidària que transcorre 
en ple desert del Sàhara entre 
El Aaiun i Smara. Aquesta 
marató té per objectiu la 
sensibilització internacional 
sobre la situació del poble 
saharauí, alhora que és una 
ocasió per  fer arribar ajut 
humanitari als campaments de 
refugiats. 
Les aportacions tant 
econòmiques com en material 
dels participants, empreses, 
particulars i institucions que es 
recullen, es destinen 
integrament a projectes d’ajuda  
humanitària als campaments. 
Amb els diners recaptats durant 
aquests 10 anys s’han construït 
pistes i escoles esportives, i 
s’han adequat diferents escoles 
i hospitals. 
L‘Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i l’ entitat vilanovina 
Acció Solidària pel Sàhara  

aquest any van donar suport a 
la campanya de recollida de 
donatius iniciada pel vilanoví 
Carles Escofet.,  va tornar a 
córrer per segon any els 42Km 
de la marató. Els anys anteriors 
va portar personalment material 
esportiu, així com medicaments 
i material d’higiene personal de 
primera necessitat. Aquest any 
va recollir diners pel 
DISPENSARI DE LA GÜERA 
A AUSSERD.  
 
Ens ho explica, Carles Escofet 
 
Quants anys fa que participes 
a la Saharamarató? 
Ja porto 2 anys gaudint no 
només de la cursa sinó d’una 
setmana de convivència amb la 
família sahrauí. I espero tornar-
hi! 
La Saharamarató és una cursa 
internacional, hi ha molts 
catalans?   

Aquesta darrera edició va ser 
rècord en quant a participació. 
878 corredors en la línia de 
sortida. 28 nacionalitats de tots 
els continents: Argentina, Japó, 
Xile, Estats Units, Austràlia, 
Eslovènia, Suècia, Noruega, 
Gran Bretanya, Canadà, 
Alemanya, Bèlgica, Holanda, 
Itàlia, Àustria, Mèxic, Argèlia, 
Finlàndia, Suïssa i Espanya. 
De catalans n’érem uns 30, de 
Barcelona, Granollers, 
Tarragona, St. Cugat.... Cal 
remarcar que no només es fa la 
marató sinó mitja marató 
(21km), 10km i 5km Tothom 
pot córrer!!! 
I què ho fa que tu hi tornis a 
participar? 
La primera edició va ser fruit 
de voler córrer pel desert 
envoltat del “res”. Un cop estàs  

allà te n’adones que la vessant 
esportiva queda apart davant la 
situació que pateix el poble 
sahrauí. Per això, des del 2008,  
cada any he volgut posar el 
meu granet de sorra per poder 
ajudar a millorar el dia a dia 
d’aquest poble sahrauí que ja fa 
35 anys estan suportant. 
A més, l’hospitalitat de la 
família sahrauí on t’allotges et 
fa tornar l’any següent per 
poder estar amb ells, veure com 
creixen els infants, com la 
família augmenta, poder parlar 
amb ells, gaudir de la 
cerimònia del te, passar 
l’estona estirats a la haima, 
sense telèfons, ni televisió, ni 
“playstations”, ni “wiis”..... 
Per resistir els 42Km de cursa 
al desert, s’ha de tenir una 
preparació especial? 
Els 42km sahrauís són una 
marató en condicions més dures 
de les que estem acostumats a 
tenir en una marató 
convencional. Normalment en 
una ciutat europea, les curses es 
fan sobre l’asfalt i a l’hivern... 
però al Sàhara el recorregut es fa 
a la sorra, a 30º C, amb fort vent 
i això fa que la duresa sigui un 
punt important.  
Malgrat tot, la preparació és la 
que es fa per una marató 
“normal”. Jo la preparo durant 
l’hivern corrent...I aquest hivern 
ha estat molt fred a Vilanova!.  
Res a veure amb els 30ºC que 
ens varem trobar!. 
 Creus que es resoldrà algun 
dia el problema sahrauí  
Bona pregunta! Només havent 
estat allà te n’adones del que és 
un campament de refugiats. I de 
la situació que pateixen. Estan al 
mig del no res. Envoltats del res. 
En unes condicions extremes 
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 Entrevista amb..Entrevista amb..Entrevista amb..Entrevista amb..

tant a l’hivern com a l’estiu. Sol, 
vent, temperatures extremes.... 
La solució? Espanya, 
responsable d’aquesta 
vergonyosa situació, no es vol 
mullar a causa dels interessos 
econòmics amb Marroc.... 
Molt difícil solució.....  
Abans de marxar vas recollir 
donatius pel dispensari de la 
Güera, quin va ser el resultat 
de la campanya? 
Vaig iniciar la campanya a 
l’octubre a la Mostra d’Entitats 
Solidàries  i la vaig tenir 
engegada fins al febrer. La 
campanya va ser bàsicament a 
través de Facebook i  a través 
del meu blog. La resposta ha 

 
 

Carles Escofet fa entrega d’un taló 
per valor dels 1.700€ recollits a 
Vilanova i la Geltrú gràcies a les 
aportacions ciutadanes. 

 
 
 
 
 

estat molt positiva. Els  1.700€ 
recollits van ser entregats 
personalment a l’alcaldessa de 
La Güera a Ausserd, en 
presència del responsable del 
dispensari, Sr Hama. Vaig 
visitar el dispensari que està ja 
construït i ara, amb aquesta 
aportació s’acabaran de fer les 
obres. La gent podrà ser atesa en 
un dispensari en condicions més 
que acceptables. També vaig 
entregar 3 ordinadors i material 
escolar a l’Escola Principado 
Astúrias a Smara, a l’Escola de 
Dones i a l’Escola de Cecs a 
Dajla. 
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 És aquest el món que vols? propostes per una És aquest el món que vols? propostes per una És aquest el món que vols? propostes per una És aquest el món que vols? propostes per una     
Vilanova i la Geltrú Vilanova i la Geltrú Vilanova i la Geltrú Vilanova i la Geltrú més solidàriamés solidàriamés solidàriamés solidària

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vilanova i la Geltrú, existeix un ampli  grup 

d’entitats i persones que treballen 

voluntàriament per a que tothom pugui 

gaudir d’una vida digna. Sota el títol: És aquest el món 

que vols? s’inclouen totes aquelles activitats que 

organitzen les ONG, amb el suport de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú, que ens apropen a conèixer altres 

realitats.  Però sobretot hi trobareu propostes en què 

cadascú  de nosaltres, des d’aquí, podem contribuir a 

assolir un dels principals Objectius del Mil·lenni: acabar 

amb la fam i la pobresa que encara pateixen més de 

1.000 milions de persones al món.  

A 
6



COOPERACIÓ I SOLIDARITATCOOPERACIÓ I SOLIDARITATCOOPERACIÓ I SOLIDARITATCOOPERACIÓ I SOLIDARITAT---- Butlletí núm. 1 Butlletí núm. 1 Butlletí núm. 1 Butlletí núm. 1

És aquest el món que vols?És aquest el món que vols?És aquest el món que vols?És aquest el món que vols?
Pedalada SolidàriaPedalada SolidàriaPedalada SolidàriaPedalada Solidària

El passat 18 d’abril més de 
300 ciclistes es van inscriure 
a la Pedalada solidària que 
va tenir lloc a Vilanova i la 
Geltrú. La iniciativa es va 
organitzar en benefici d'un 
centre d'acollida per a infants 
discapacitats a Etiòpia, a la 
zona de Kombolcha, una de 
les més pobres del país. El 
centre dóna sostre a 68 nens 

i nenes, que reben educació i assistència sanitària. 
La cursa va sortir i arribar a les pistes d'atletisme i 
va transcorre pel massís del Montgròs, en tres 
itineraris diferents segons el nivell de dificultat. 
Així, doncs, l'activitat quedava oberta a tothom. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Sortida de la cursa 

 
L'activitat va ser organitzada per l'ONG 
AFNE i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
a través de les regidories de Participació i 
Cooperació i d'Esports, i va comptar amb la 
col·laboració del Club Open Natura. Es va 
finalitzar amb una botifarrada popular.   

 
 
Un Dia per Un Dia per Un Dia per Un Dia per  a  a  a  a l’Esperançal’Esperançal’Esperançal’Esperança

  
El dissabte dia 17 d’abril, Intermón Oxfam va tornar a omplir la 
plaça de la Vila per celebrar la 16a edició de la Festa de la 
Solidaritat. 
 
Un centenar de voluntaris/àries van contribuir a fer possible aquest 
acte en el que hi van assistir unes 5.900 persones i que més de 300 
nens i nenes poguessin gaudir de diferents activitats.   
Aquest any els jocs i tallers, així com diferents murals, centraven 

l’atenció en el valor de l’aigua especialment pels països en vies de desenvolupament, i els donatius anaven 
destinats als projectes de seguretat alimentària que  l’ONG realitza a les  comunitats camperoles de Cayambe 
a l’Equador. 
 
Durant tot el dia hi va haver punts de venda de productes de comerç just, així com diferents actuacions 
musicals i espectacles  adreçats a tota mena de públic. La lectura del 
manifest, en aquesta ocasió va anar a càrrec del periodista vilanoví Jordi 
Eroles  
 
A més de la col·laboració de particulars, empreses i de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú que van contribuir una vegada més a fer possible 
aquesta jornada de sensibilització i mobilització que se celebra a la nostra 
ciutat des del 2002,  durant tota la jornada Intermón Oxfam va recollir 
2.200€ de la venda de productes i de les donacions de la gent que va participar a les activitats que es 
destinaran al projecte abans esmentat.  
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És aquest el món que vols?És aquest el món que vols?És aquest el món que vols?És aquest el món que vols?
Fira del Llibre VellFira del Llibre VellFira del Llibre VellFira del Llibre Vell

Cada any el dia de Sant Jordi l’ONG Mans Unides organitza una 
parada amb venda de roses solidàries i  llibres de segona mà donats per 
vilanovins i vilanovines, a favor d’algun projecte de cooperació. 
Aquest any els guanys els destinaven al projecte de  millora de les 
condicions socials i econòmiques de les famílies camperoles de la zona 
de San Gil al nord-est de Colòmbia.  
Els organitzadors opinen que tot i la crisi actual la Fira del Llibre Vell 
d’aquest any ha representat  tot un èxit ja que es van exhaurir 
pràcticament tots els llibres, les roses i els punts de llibre de l’estand.  

 
    
Festival de Curts ActúaFestival de Curts ActúaFestival de Curts ActúaFestival de Curts Actúa 

 
 
 
 
 
CINEMA BOSC 
Data:  divendres 11 i el dissabte 12 de juny 
Hora: 22 h 

 
 
Aquest any a Vilanova i la Geltrú i per 3r any consecutiu es projectaran  les cintes finalistes de la V edició 
del Festival Internacional de Curts Actua que organitza Intermón Oxfam, impulsat per la regidoria de 
Cooperació i Solidaritat de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. i amb el suport de Neàpolis . L’objectiu 
d’aquest concurs és reivindicar la millora de la qualitat de vida 
de tothom i denunciar situacions d’abusos dels drets 
elementals de totes les persones del planeta. 
 
Aquest any la temàtica és la pobresa, coincidint amb l’any 
europeu de la lluita contra la pobresa i perquè encara avui dia 
quasi 1.000 milions de persones sobreviuen amb menys d’un 
dòlar diari, de les quals el 70% són dones.  
 
Intermón ha llençat una campanya per aconseguir que, durant 
la presidència espanyola, la Unió Europea acordi un plec de 
mesures  urgents per acabar amb la pobresa extrema i que les 
defensin davant la propera cimera de les Nacions Unides 
sobre els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. 
 
La recepció de les cintes va finalitzar el passat 30 d’abril. Els 
15 finalistes, seleccionats per un jurat professional es podran 
veure en sales de més de 30 ciutats espanyoles. Els 
espectadors/ores podran votar el curts que considerin hauria 
d’obtenir el premi del públic.  
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És aquest el món que vols?És aquest el món que vols?És aquest el món que vols?És aquest el món que vols?
 

Vilanova i la Geltrú aVilanova i la Geltrú aVilanova i la Geltrú aVilanova i la Geltrú amb Haitímb Haitímb Haitímb Haití 
 
L'Ajuntament de Vilanova a través de la regidoria de Cooperació i Solidaritat, després del terratrèmol que 
va sacsejar Haití el passat gener, va iniciar una campanya per coordinar i unificar els esforços solidaris de 
tothom i així pal·liar la situació de milers de persones que s’han vist afectades. 

 
Entre altres accions es va crear el compte EMERGÈNCIA HAITÍ 
on poder ingressar les aportacions de tota la ciutadania i es van 
organitzar dos concerts solidaris un al teatre Principal i l’altre a 
l’Envelat. 
 
La Banda de l'Escola Municipal de Música Mestre Montserrat i 
diferents artistes locals com Pere Tàpias, La Brigada, Gentle 
Music Men, Itutu Ache, The Bongo Expirience, Zivil i els DJ 
Modositos van protagonitzar les dues actuacions  col·laborant  de 

forma desinteressada. D’aquestes dues actuacions es van recollir un total de 4.887,02€, quantitat que es va 
dipositar al compte EMERGÈNCIA HAITÍ 
 
Diferents col·lectius i entitats de Vilanova i la Geltrú també es van sumar a la iniciativa fent les seves 
aportacions. Així ’Associació de Gent Gran de Mar va fer una donació de 489,26€ i el Col·lectiu Alfa  va 
recollir  270€ d’una jornada solidària organitzada al Centre Cívic La Geltrú.    
 
Un total de 6.244,45€ és l’import final ingressat al compte corrent, EMERGÈNCIA HAITÍ, procedent de 
les diferents aportacions realitzades per particulars i col·lectius de tota la ciutat. Aquesta quantitat es 
transferirà al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, entitat que actua com a instrument de 
coordinació dels ajuntaments catalans en situacions d’emergència i reconstrucció.  
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COOPERACIÓ I SOLIDARITATCOOPERACIÓ I SOLIDARITATCOOPERACIÓ I SOLIDARITATCOOPERACIÓ I SOLIDARITAT---- Butlletí núm. 1 Butlletí núm. 1 Butlletí núm. 1 Butlletí núm. 1

 Practica el  Comerç Just i ResponsablePractica el  Comerç Just i ResponsablePractica el  Comerç Just i ResponsablePractica el  Comerç Just i Responsable
Catàleg de productes de Comerç JustCatàleg de productes de Comerç JustCatàleg de productes de Comerç JustCatàleg de productes de Comerç Just 

 
Tria productes de comerç just i sigues responsable, el 
teu petit gest contribueix a millorar la vida de milers de 
persones arreu del món 
 
La gamma de productes que es poden trobar amb les 
garanties de comerç just és cada vegada més àmplia. 
Els més coneguts són el cafè, la xocolata, el sucre, però 
també s’està incorporant la roba o altres productes de 
cura personal com cremes, sabó, perfums, així com 
jocs, material esportiu i altres. 
 
Et proposem un catàleg de productes de comerç just on 

trobaràs algunes idees que pots aconseguir a través de les entitats de cooperació de Vilanova i la Geltrú. 
Aconsegueix-lo en els centres cívics de la ciutat. 
 
 

Recepta de  Comerç Just: Quinoa rissotto amb tomàquet i formatgeRecepta de  Comerç Just: Quinoa rissotto amb tomàquet i formatgeRecepta de  Comerç Just: Quinoa rissotto amb tomàquet i formatgeRecepta de  Comerç Just: Quinoa rissotto amb tomàquet i formatge    
 
Ingredients 
 
� 350 gr. de quinoa de comerç just 
� 1 ceba 
� 4 tomàquets 
� 200 ml de vi blanc 
� 600 ml caldo vegetal 
� 250 gr. d’espinacs 
� 50 gr. de formatge parmesà 
� 50 gr. de formatge gruyère 
� 50 gr. de formatge gouda 
� Oli d’oliva 
� All, sal, pebre i nou moscada 
 
Preparació 

 

Tallar la ceba en trossets i fregir-la amb oli d’oliva suaument fins que estiguin transparents.  
Afegir-hi la quinoa i fregir fins que les llavors absorbeixin tot el líquid. Agregar-hi els tomàquets sense pell i 
trinxats, el vi i cuinar a temperatura mitjana  fins que la quinoa absorbeixi tot el líquid. 
 
Afegir-hi el caldo vegetal (prèviament escalfat) de mica en mica i cuinar a foc lent. Fregir l’all trinxat a foc 
lent en oli fins que estigui transparent. Rentar els espinacs i afegir-hi l’all, cuinar suaument fins que el líquid 
s’evapori. Agregar els espinacs al risotto de quinoa. 
 
Finalment, posar-hi sal, pebre i nou moscada i barrejar els formatges amb oli i afegir-los al risotto abans de 
servir-lo a taula. 
 

 
     Si tens informació d’actes, articles, receptes... que vulguis compartir envia’ns els teus suggeriments a      

cooperacio@vilanova.cat 
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