


Arribem a la sisena edició de Solidàrium, 
de la mà d’un nou objectiu de desenvolu-
pament del mil·lenni, l’educació primària 
universal. L’educació és un dels pilars del 
desenvolupament i alhora un dret al qual 
tothom hauria de tenir accés. L’assoliment 
d’aquest objectiu és fonamental per conso-
lidar el repte de reduir la pobresa.

Un cop més, les entitats solidàries de la ciutat de Lleida s’uneixen per 
donar a conèixer les diferents tasques solidàries que s’estan realit-
zant a la nostra ciutat i als diferents pobles i col·lectius d’arreu per tal 
d’aconseguir un món més just, solidari i en pau.

El Solidàrium és ple d’activitats. Us animem, doncs, a passejar-vos-hi i 
a conèixer de prop la valuosa tasca que realitzen les entitats solidàries 
a la nostra ciutat. Us hi esperem!

Àngel Ros i Domingo
Alcalde de Lleida



Entitats participants:
1. ADRA - Agència Adventista pel Desenvolupa-

ment i els Recursos Assistencials
2. Associació Catalana per al Desenvolupament i 

la Cooperació - ACDC Lleida.cat
3. Agència Catalana de Cooperació al Desenvolu-

pament - ACCD
4. Aigua pel al Sahel
5. Ajuda en Acció
6. Alpicat Solidari
7. AMIC - Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants 

a Catalunya
8. Amics de Cuba de Lleida
9. Amics del Sàhara de les Terres de Ponent - 

ASTP
10. Amnistia Internacional
11. Ajuntament de Lleida. Regidoria de Drets        

Civils, Cooperació i Immigració / Voluntariat 
municipal

12. Arquitectes sense Fronteres
13. Assemblea de Cooperació per la Pau
14. Associació Catalana d’Enginyeria Sense       

Fronteres
15. Associació de Comerç Just de Lleida, Lo Cacau
16. Associació per als Drets Humans a l’Afganis-

tan - ASDHA
17. Associació Fedde Bamtaare Pulaar
18. Associació per a les Nacions Unides Espanya
19. Associació Sociocultural Fula Senegalesa
20. Associació Solidària The Gambian River Union
21. Associació de Voluntaris de La Caixa a Lleida 

- ASVOLLCALL
22. Associació UNESCO Lleida
23. Càritas Diocesana de Lleida
24. Centre de Cooperació per al Desenvolupa-

ment Rural de la Universitat de Lleida
25. Centre Llatinoamericà de Lleida.
26. Col·lectiu de Suport a Ángel Olaran
27. Comitè Català de l’ACNUR
28. Comitè de Solidaritat Óscar Romero
29. Comunitat Bahà’í
30. Coordinadora d’ONGD i altres Moviments 

Solidaris de Lleida
31. Creu Roja
32. Delegació de Missions Lleida - OMP
33. Empremtes
34. Enllaç Solidari
35. Federació d’Associacions de Veïns de Lleida 

(FAVLL) - Veïns del Món
36. Federació Catalana de Voluntariat Social

37. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
38. Fundació Banc de Recursos. Solidaritat amb el 

Tercer i Quart Món
39. Fundació per al Desenvolupament de la 
 Infermeria - FUDEN
40. Fundació Ferreruela Sanfeliu
41. Fundació Internacional de Solidaritat - 
 Companyia de Maria - FISC
42. Fundació Josep Comaposada - UGT-
 Catalunya
43. Fundació Lleida Solidària
44. Fundació Pagesos Solidaris
45. Fundació Pau i Solidaritat - CCOO
46. Fundació Privada del Barri de Pardinyes i 

Organització de Veïns del Barri de Pardinyes 
(Orvepard)

47. Fundació Save the Children
48. Fundació Social Sant Ignasi de Loiola
49. Fundació Verge Blanca - Escola de l’Esplai de 

Lleida
50. Garrigues Cooperació Internacional
51. Global Humanitària
52. Intermón-Oxfam
53. ISISH - Iniciativa Solidària de Suport Humanitari
54. ISRAB - Iniciativa de Suport a la Reforma Agrà-

ria Brasilera
55. Justícia i Pau Lleida
56. Lleida Solidària MPDL
57. Mags del Món
58. Mans Unides
59. Medicus Mundi Catalunya
60. Metges sense Fronteres
61. MILPA
62. NTO - No Te Olvidaré
63. Ofi cina de Cooperació i Solidaritat - 

Universitat de Lleida
64. Pallassos sense Fronteres
65. Plataforma Lleidatana contra el Bloqueig a Cuba 

i la Llei Helms-Burton
66. PROIDE
67. Rotary Club Lleida
68. SED - Solidaritat, Educació i Desenvolupament 

Lleida
69. SIN EXCUSAS-2015
70. SOS Racisme
71. Suport Tibet
72. UBUNTU - Fòrum Mundial de les Xarxes de la 

Societat Civil
73. UNICEF Catalunya



DIJOUS 15 d’octubre 
CAFÈ DEL TEATRE DE L’ESCORXADOR
De 20.00 a 22.00 hores

Trobada amb les ONGD de la ciutat per commemorar el Dia Internacional 
contra la Pobresa

Conferència: “Perquè una altra educació és possible... i necessària!”. Juan José 
Celorio (docent a la UPV/EHU en Formació del Professorat, membre d’Hegoa. 
La seva línia de treball se centra en l’educació per al desenvolupament)

Lectura del manifest “Caminant per l’accés a l’educació universal”

Exposició: “Ser nen a Burundi” (UNICEF), amb la presentació a càrrec del 
periodista Joan Simó (comissari de l’exposició)
Aquesta exposició apropa la realitat dels infants burundesos a la dels nens i 
nenes catalans a través de fotografi es

DIVENDRES 16 d’octubre
FUNÀTIC
De 20.00 a 22.00 hores

Projecció del llargmetratge “En el mundo a cada rato” (2004). 
Feature Films
Produïda per Tus Ojos, en col·laboració amb l’UNICEF com una contribució 
del cine a la protecció dels drets de la infància al món. Es compon de cinc 
històries que aborden les cinc prioritats d’UNICEF: l’educació dels infants, el 
desenvolupament integral en la primera infància, la immunització, la lluita con-
tra el VIH/SIDA, la protecció de la infància contra la violència, l’explotació i la 
discriminació

17 i 18 d’octubre
ACTIVITATS PARAL·LELES TOT EL DIA
ESPAI JOCS - PLAÇA DE L’AUDITORI

11.00 a 20.00 hores

“El traginer de jocs”. Jocs al carrer de fusta fets de manera artesana, a 
càrrec de Tombs Creatius

“Nautilus”. És un petit carrusel ecològic en què els pares i les mares hauran 
de pedalar per poder fer girar l’atracció, a càrrec de la companyia La Baldufa

“El gran joc dels Drets Humans”, a càrrec de Creu Roja Joventut

ESPAI FIRA DURANT TOT EL DIA - PÀRQUING DE L’AUDITORI

VI Fira d’Entitats Solidàries de Lleida. Exposició de materials i recur-
sos de les diferents entitats i ONGD de Lleida

Cafeteria de Comerç Just, amb Intermón-Oxfam

VIII Mostra al Carrer d’Informació i Documentació per al Desen-
volupament, a càrrec del Centre de Documentació en Cooperació i Solidari-
tat de la Universitat de Lleida



DISSABTE 17 d’octubre
PLAÇA I PÀRQUING DE L’AUDITORI
MATÍ

11.00-20.00 h 
Taller plàstic “Pinta la teva mascota”, amb el Banyetes

11.15-12.00 h 
Cercavila: Batucada, a càrrec de la Banda Va Tocada

12.00-12.15 h 
Acte inaugural
12.30-13.30 h 
Contacontes “Contes amb valor”, de Meritxell Morera

13.00-14.00 h 
“Solidaris”, amb Rita Marzoa. Programa en directe de Catalunya Ràdio

TARDA

17.30-19.30 h 
Taller plàstic “Construïm paraules”, amb Trama, Serveis Educatius

17.30-18.30 h 
Animació musical “Zum”, a càrrec de La Tresca i la Verdesca
Un espectacle de proposta participativa i dirigit al públic familiar en què els 
músics es vesteixen d’abelles

18.30-19.30 h 
Animació musical “Revolució”, a càrrec de la companyia Pentina el Gat. Ba-
llar i jugar amb els més petits al ritme de les seves músiques, amb la complicitat 
del “showman”, ballarí i cantant

CAFÈ DEL TEATRE DE L’ESCORXADOR
NIT

22.00 h 
Nit solidària
Concert “El Sobrino del Diablo Band”. El cantautor rocker, escriptor i 
monologuista barceloní Juan Gómez González basa la seva línia en lletres sub-
tils, iconoclastes i divertides, explicant històries esperpèntiques no exemptes 
de crítica social i passades sempre pel fi ltre de l’humor
Lectura del manifest “Caminant per l’accés a l’educació universal”

DIUMENGE 18 d’octubre
PLAÇA I PÀRQUING DE L’AUDITORI
MATÍ

11.00-20.00 h 
Taller plàstic “Pinta la teva mascota”, amb el Banyetes

11.00-12.00 h 
Mercat d’Intercanvi de Llibres. Activitat en el marc del                         
Solidàrium a les escoles
12.00-12.30 h 
Arribada del Banyetes i gran xocolatada del Comerç Just per a tots els 
infants

12.30-13.30 h 
Espectacle musical de titelles “Baobab”, amb la Companyia Microcosmos 
Teatre. Veniu a descobrir la riquesa de les diferents cultures de l’Àfrica Negra, 
amb què es pretén fer una refl exió al problema actual de la immigració convi-
dant a la comprensió i a l’enriquiment mutus

TARDA

17.30-19.30 h 
Taller plàstic “Construïm titelles amb cartró”, amb l’Associació l’Esper-
nallac

17.30-18.15 h 
Teatre “La història de la Ikram”, d’Alaigua Teatre, obra que parla de les 
nenes treballadores al sector domèstic. A proposta de Save the Children

18.30-19.30 h 
Espectacle de circ “Merci Bien”, de Mumusic Circus. Aquest espectacle 
fresc i divertit barreja l’acrobàcia, el mastí xinès, les verticals més divertides, la 
música en directe i moltes sorpreses més

19.30-20.00 h 
Performance interactiva i cloenda, a càrrec del grup de joves de l’Aula 
Municipal de Teatre de Lleida



DIMECRES 14
19.00 h Conferència inaugural. L’educació a Occident i l’educació  
 en un poble indígena. Diferències i semblances de les formes  
 de vida i les formes d’aprenentatge

DIVENDRES 16
9.00 h Presentació de les jornades

9.15 h  Taula rodona: “El perquè de l’educació superior a 
 l’Amazònia amb la cooperació internacional”

10.15 h Vivències i experiències personals sobre la formació 
 de formadors

11.00 h Pausa cafè

11.30 h Taula rodona: “El que s’ha fet a l’Amazònia en termes  
 d’educació superior”

12.45 h Refl exió - grups de treball: “La interculturalitat a casa nostra”

14.00 h Dinar

16.00 h Posada en comú: “La interculturalitat a casa nostra”

16.30 h Taula rodona amb suport visual (vídeo i fotografi a)
 “El respecte: diferents formes de vida, diferents formes de  
 treballar en educació”

18.00 h Pausa cafè

18:30 h Conferència: “L’educació intercultural al segle XXI”

20.00 h Fi de la jornada del divendres

DISSABTE 17
9.00 h Projecte Yachay: una educació superior respectant la pròpia  
 cultura

11.00 h Conclusions i refl exions: “Educació intercultural, 
 una eina de transformació”

11.30 h Cloenda de les jornades

JORNADES EDUCACIÓ INTERCULTURAL: 
una eina de transformació

En l’actualitat viure la diversitat existent és un dilema i de vegades genera con-
fl ictes dins l’escola, dins la universitat i en espais de la vida quotidiana.

Se’ns plantegen molts dubtes, alguns els fem visibles i d’altres no, tot i que 
existeixen. La interculturalitat produeix transformació? Es respecta el dret a la 
diferència? Les diferents formes de fer i viure es treballen en l’àmbit escolar? 
Les institucions educatives estan pensades per atendre totes les persones? 
Les universitats treballen la interculturalitat? Els infants, joves i adults son autò-
noms creant les seves pròpies idees?

EMPREMTES Grup Cívic Cultural organitza la Jornada d’Educació Inter-
cultural: una eina de transformació per tal de plantejar respostes a aquestes 
preguntes. En aquesta jornada es donaran a conèixer models d’educació inter-
cultural que han funcionat en l’Amazònia de l’Equador, el Perú i el Brasil amb 
població indígena, a través de la cooperació internacional. A més, es crearan 
espais de debat per refl exionar sobre l’educació intercultural al s. XXI.

Més informació sobre la jornada a WWW.SOLIDARIUM.CAT

JORNADES DEL 14 AL 17 d’octubre 
Sala Maria Rúbies. Facultat de Ciències de l’Educació.
Universitat de Lleida - Campus de Cappont



Cinefòrum: “Binta y la gran idea” 
Es durà a terme del 12 al 16 d’octubre 
a les sales del cinema Funàtic 

Curtmetratge nominat als Oscars, emmarcat dins el projecte cinematogràfi c “En el mun-
do a cada rato” promogut per UNICEF. Activitat dirigida a  3r i 4t d’ESO de Lleida.

Us proposem la visualització d’un curtmetratge i realitzar una dinàmica que treballarà els 
continguts dels Objectius del Mil·lenni i en concret el número 2: aconseguir una ense-
nyança primària universal.
“Binta i la gran idea”, dirigida per Javier Fesser. Rodada en tres localitats del sud del 
Senegal, mostra alguns dels problemes als quals s’enfronten els nens i les nenes a l’Àfri-
ca subsahariana, des de la mirada innocent i optimista de la Binta. És una de les cinc 
històries que componen la pel·lícula “En el mundo a cada rato”, producció de Tus Ojos, 
realitzada per cinc directors espanyols de reconegut prestigi, rodada en països en vies 
de desenvolupament a partir d’històries reals i els benefi cis de les quals estan destinats 
a programes d’UNICEF al món.

Horaris concertats directament amb les escoles participants

El Mercat de l’Intercanvi 2009 
Es durà a terme el diumenge dia 18 a les 11.00 h 
al pàrquing de l’auditori

El mercat d’aquest any té l’objectiu d’intercanviar llibres, CD, vídeos i DVD. Activitat 
especialment adreçada als alumnes de 4t a 6è de primària.

Amb aquesta pràctica es vol fomentar la reutilització i l’intercanvi com un concepte i una 
pràctica senzilla, promotores de la sostenibilitat i sensibilització.

És una iniciativa que vol fer pensar i refl exionar sobre el consum responsable en un moment 
en què la societat està immersa en la cultura del “comprar, usar i llençar”. Es pretén incidir 
en la reutilització dels objectes, en comptes de llençar-los, i per tant, en la minimització dels 
residus.

El que fem al nostre entorn repercuteix a milers de quilòmetres. Pensar globalment i actuar 
localment s’ha convertit en un deure ètic, individual i universal.

Reglament específi c de funcionament, facilitat directament a les escoles 
participants

Aquest any Solidàrium a les escoles 2009, amplia un projecte educatiu i de 
formació en valors, dirigit a la població en general i especialment als infants i 
joves.

Es tracta d’una proposta innovadora, tant en la metodologia com en els contin-
guts, per donar a conèixer una mica més el món de la cooperació i les relacions 
Nord-Sud, i potenciar les associacions i entitats que hi estan implicades.

Dins aquest marc i sempre de la mà de diferents escoles i instituts de Lleida, es 
duran a terme diferents accions:

SOLIDÀRIUM A LES ESCOLES

Material didàctic
Mon Món: eines per a la refl exió 

Mon món: eines per a la refl exió, intenta apropar la realitat del món al nostre entorn 
local per tal d’aquirir recursos per posicionar-nos davant els confl ictes —locals i glo-
bals— actuals, pendre consciència de la responsabilitat individual i col·lectiva que tenim 
en el funcionament de la societat, pronunciar-nos davant situacions d’injustícia i exclusió 
social i implicar-nos en accions concretes de transfotmació social.

Aquesta carpeta didàctica dóna a conèixer el món des de la perspectiva global fi ns a la 
local (a la nostra ciutat de Lleida) i ofereix eines educatives transversals per a la refl exió 
des de les diferents perspectives curriculars, així com alternatives perquè hi pugui haver 
un canvi d’actitud dels nostre joves.

A qui va destinat

Va adreçada principalment a estudiants de segon cicle d’ESO i batxillerat. De tota mane-
ra, el llenguatge senzill i entenedor i la transcendència dels seus continguts el fa ajustable 
a les conveniències de qualsevol centre educatiu i qualsevol centre educatiu i qualsevol 
entitat de les que treballen en el camp de la solidaritat, la cooperació al desenvolupament 
i l’educació en el temps lleure.

Materials disponibles i estructura

Es compon d’un planisferi mural, dotze unitats didàctiques, activitats de diferent tipolo-
gia, un glossari i una guia de recursos educatiu (Sac Solidari).

Presentació del material

Octubre - novembre 2009

Recordem que aquestes activitats estan obertes únicament als cen-
tres educatius i no s’hi pot participar de manera individual.



Exposició “Dibuixant lo nou mil·lenni. Crida internacional”
Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida
Lloc: Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida. Plaça Catedral, s/n
Dates: del 16 de setembre al 18 d’octubre

Exposició “Projectes educatius i socials a Oussouye, Senegal. Gent gran i 
cooperació per al desenvolupament”
Federació d’Associacions de Veïns de Lleida (FAVLL) - Veïns del Món
Lloc: Vestíbul del Centre Cívic del Secà Sant Pere. C. Sant Pere, s/n
Dates: de l’1 al 20 d’octubre

Exposició “Formació informàtica a Bolívia”
Fundació Banc de Recursos. Solidaritat amb el Tercer i Quart Mons
Lloc: Vestíbul de la Facultat de Medicina. Ciències de la Salut
(Universitat de Lleida) 
C. Montserrat Roig, 2
Dates: de l’1 al 20 d’octubre

Exposició “El mètode d’alfabetització Yo Sí Puedo”
Amics de Cuba Lleida
Lloc: Vestíbul del Centre Cívic de Mariola. C. Artur Mor, 1
Dates: de l’1 al 20 d’octubre

EXPOSICIONS DURANT EL MES D’OCTUBRE

Exposició “La volta al món per l’educació” 
Educació Sense Fronteres. Ens mostra la situació mundial de l’educació i pre-
tén propiciar la refl exió al voltant de l’objectiu d’aconseguir una educació pri-
mària universal.
Lloc: Espai Fira i hall del Funàtic. C. Pi i Margall, 26
Dates: del 16 al 20 d’octubre
     
Exposició “Sota un sostre aliè” 
Save The Children. Tracta de la realitat de les petites bonnes, nenes treballado-
res al sector domèstic al Marroc.
Lloc: Vestíbul del Centre Cívic del Centre Històric. Pl. l’Ereta, 8
Dates: De l’1 al 20 d’octubre

Exposició “Ser nen a Burundi” 
UNICEF, a partir de les fotografi es del periodista Joan Simó. Aquesta pretén 
fer una comparativa entre Catalunya i Burundi, ja que tots dos són semblants 
en nombre d’habitants i extensió, però tenen moltes diferències en els nens i 
nenes.
Lloc: Cafè del Teatre Escorxador de Lleida. C. Lluís Companys, s/n
Dates: de l’1 al 20 d’octubre

Exposició “Educació i gènere” 
Educació Sense Fronteres, que ens mostra quina és la situació i quines diferèn-
cies per gènere es donen en l’accés a l’educació arreu del món.
Lloc: Vestíbul del Centre Cívic de Balàfi a. C. Terrassa, 1
Dates: de l’1 al 20 d’octubre

Exposició “La Red Universitaria Yo Sí Puedo”
Lloc: Edifi ci Polivalent del Campus de Cappont (Universitat de Lleida). 
C. Jaume II, 73
Dates: de l’1 al 19 d’octubre

Exposició “Projecte Yachay”
Empremtes.
Lloc: Facultat de Ciències de l’Educació del Campus de Cappont 
(Universitat de Lleida). Av. de l’Estudi General, 4
Dates: de l’1 al 19 d’octubre



Organitza:

Col·laboren:


