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Inspirant-se en el principi fundacional de solidaritat, 
la Unió Europea ha unit esforços amb els Estats 
membres per convertir el 2010 en l’Any Europeu de 
Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social. 
Enguany, el Solidàrium, com a nucli d’unió de la xarxa 
associativa solidària de Lleida, ha pres la responsabilitat 
de sensibilitzar la ciutadania de Lleida entorn la 
lluita contra la pobresa i l’exclusió social, renovant 
el compromís amb la solidaritat i la justícia social i 
aprofundint en els Objectius de Desenvolupament del 
Mil·lenni, de la mà de l’objectiu número 1: Eradicar la 
pobresa extrema i la fam. 
Des de l’Ajuntament de Lleida entenem que en el 
món local tenim una gran tasca sensibilitzadora per 
realitzar, per intentar transmetre a la nostra comunitat 
la necessitat d’abordar la lluita contra la pobresa des 
d’una perspectiva global.
L’escletxa nord-sud cada cop és més gran, el 
desenvolupament dels pobles és una necessitat vital 
per a milions de persones, és un imperatiu ètic i moral 
que respon a criteris de justícia.  
Les entitats solidàries de la ciutat continuen treballant 
des del nostre entorn,  per tal de construir una societat 
global més justa i solidària. Ens donaran a conèixer les 
diferents tasques solidàries que s’estan realitzant 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.
Solidàrium és ple d’activitats: actuacions teatrals, 
musicals, exposicions, espai de jocs, tallers, una 
cafeteria de comerç just i performances. Us animem, 
doncs, a passejar-vos-hi, 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
Llistat d’entitats:
1. Agència Adventista per al Desenvolupament i els 

Recursos Assistencials (ADRA)
2. Associació Catalana per al Desenvolupament i la 

Cooperació (ACDC) Lleida.cat
3. Agència Catalana de Cooperació al 

Desenvolupament (ACCD)
4. Aigua per al Sahel
5. Ajuda en Acció
6. Ajuntament de Lleida. Regidoria de Drets Civils, 

Cooperació i Immigració
7. Alpicat Solidari
8. Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a 

Catalunya (AMIC)
9. Amics de Cuba de Lleida
10. Amnistia Internacional
11. Arquitectes Sense Fronteres (ASF Lleida)
12. Artesa de Segre Solidària 
13. Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP)
14. Associació Amics del Sàhara de les Terres de 

Ponent (AASTP)
15. Associació antisida de Lleida
16. Associació Binkadi
17. Associació Bolívia Pluricultural 
18. Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres
19. Associació per als Drets Humans a l’Afganistan 

(ASDHA)
20. Associació Fedde Bamtaare Pulaar
21. Associació Magrebeida 
22. Associació per a les Nacions Unides a Espanya 

(ANUE)
23. Associació NTO. Ajuda a Etiòpia  
24. Associació Sociocultural Fula Senegalesa
25. Associació Solidària The Gambian River Union
26. Associació de Voluntaris de La Caixa a Lleida 

(ASVOLCALL)
27. Associació UNESCO Lleida
28. Banc d’Aliments de Lleida
29. Banc de Recursos. Fundació pel Tercer i         

Quart Món
30. Càritas Diocesana de Lleida
31. Centre de Cooperació per al Desenvolupament 

Rural de la Universitat de Lleida (CCDR)
32. Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran
33. Centre Llatinoamericà de Lleida
34. Comitè Català de l’ACNUR
35. Comitè de Solidaritat Óscar Romero
36. Comunitat Bahà’í
37. Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida
38. Creu Roja Lleida 
39. Delegació de Missions de Lleida (OMP)
40. Enllaç Solidari, ONG 
41. Esclat Solidaritat 
42. Església de la Bíblia Oberta
43. Federació d’Associacions de Veïns de Lleida 

(FAVLL) Veïns del Món
44. Federació Catalana de Voluntariat Social
45. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

(FCCD)
46. Fundació per al Desenvolupament de la Infermeria 

(FUDEN)
47. Fundació Innovació per l’Acció Social (FIAS)
48. Fundació Ferreruela Sanfeliu
49. Fundació Internacional de Solidaritat Companyia 

de Maria (FISC)
50. Fundació Josep Comaposada, UGT de Catalunya
51. Fundació Lleida Solidària
52. Fundació Pagesos Solidaris
53. Fundació Pau i Solidaritat - CCOO
54. Fundació Privada del Barri de Pardinyes i 

Organització de Veïns del Barri de Pardinyes 
(Orvepard)

55. Fundació Save the Children
56. Fundació Social Sant Ignasi de Loiola - Arrels
57. Fundació Verge Blanca, Escola de l’Esplai de 

Lleida
58. Fundació Vicente Ferrer 
59. Garrigues Cooperació Internacional
60. Global Humanitària
61. Intermón Oxfam
62. Iniciativa Solidària Internacional de Suport 

Humanitari (ISISH)
63. Iniciativa de Suport a la Reforma Agrària Brasilera 

(ISRAB)
64. Justícia i Pau Lleida
65. La Dona Samaritana. Associació de voluntariat al 

servei d’acollida residencial d’urgència 
66. Lleida Solidària MPDL
67. Mags del Món
68. Mans Unides
69. Medicus Mundi Catalunya
70. Metges Sense Fronteres
71. MILPA
72. Món Sense Guerres (MSG)
73. Oficina de Cooperació i Solidaritat de la 

Universitat de Lleida (OCiS)
74. Pallassos Sense Fronteres
75. Plataforma KooXacció
76. Plataforma Lleidatana Contra el Bloqueig a Cuba i 

la Llei Helms-Burton
77. Proide
78. Rotary Club Lleida
79. Solidaritat, Educació i Desenvolupament Lleida 

(SED)
80. Sin Excusas 2015
81. SOS Racisme
82. Suport Tibet
83. Fòrum Mundial de Xarxes de la Societat Civil 

(UBUNTU)
84. UNICEF Catalunya



DIJOUS 14 
d’octubre
CAFÈ DEL TEATRE DE L’ESCORXADOR 
(C. Roca Llaurador, 4 bis)
De 20.00 a 22.00 h

Trobada amb les ONGD de la ciutat 
per commemorar el Dia Internacional 
contra la Pobresa
Conferència: “Les arrels de la 
pobresa i la fam en un context de crisi 
mundial”, a càrrec de Gustavo Duch i 
de la Federació d’Entitats Catalanes 
d’Acció Social 
Projecció del manifest: “TIPS DE 
FAM”,  de la Coordinadora d’ONGD 
i aMS de Lleida en suport a l’Any 
Europeu contra la Pobresa i l’Exclusió 
Social
Exposició d’art gràfic de denúncia: 
“Dibuixant lo nou mil·lenni - Crida 
Internacional”, de la Coordinadora 
d’ONGD i aMS de Lleida
Presentació del material educatiu: 
“Mon Món: Eines per a la reflexió”, de 
l’Ajuntament de Lleida

DIVENDRES 15 
d’octubre
FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ 
CAMPUS DE CAPPONT DE LA UNI-
VERSITAT DE LLEIDA 
(Av. de l’Estudi General, 4) 

De 12.30 a 13.00 h – Vestíbul
Inauguració de l’Exposició “Fem 
visible l’invisible: una mirada de 
persones en situació de sense llar de 
Lleida a través de la fotografia”

De 13.00h a 14.00 h - Sala Maria Rúbies
Conferència “La invisibilitat de les 
persones en situació de sense llar avui: 
reptes i realitats”, a càrrec del Dr. Pedro 
Cabrera, professor de Sociologia de la 
Universitat Pontifícia de Comillas

TEATRE DE L’ESCORXADOR                            
(C. Lluís companys, s/n)
De 19.30 a 20.30 h– Sala 1 

Teatre: “Educador Social en 
Alaska” Premi Retines 2008. Factoria 
los Sánchez. Un desplegament de 
sentit de l’humor i ironia a través de 
les situacions que aclaparen qualsevol 
treballador de l’àmbit social

CINEMA FUNÀTIC 
(C. Pi i Margall, 26)
De 21.00 a 22.30 h 
1er PASSI 
De 22.30 a 00.00 h                                                                
2on PASSI 
Projecció d’una selecció de curtmetrat-
ges que relaten 8 històries relacionades 
amb els Objectius de Desenvolupament 
del Mil·lenni: 

ODM 1: El sueño de Tiya, 
d’Abderrahmane Sissako (12’) 
ODM 2: The clown children, 
de Jannicke Systad Jacobsen (5’30’’)
ODM 3: Fair Trade, 
de Michael Dreher (14’)
ODM 4: Quiero ser piloto, 
de Diego Quemada-Díez (9’) 
ODM 5: Nasija, 
de Guillermo Ríos (7’) 
ODM 6: Lucky, 
d’Avie Luthra (18’30’’)
ODM 7: Putti (Little girl), 
de Jacob Varghese (14’) 
ODM 8: Le griot de Daporé, 
de Jaap van Exuden (8’30’’) 

ACTIVITATS PRÈVIES



ESPAI JOCS 
PLAÇA DE L’AUDITORI 
(Pl. Mossèn Cinto Verdaguer, s/n)

11.00 a 20.00 h

“Colors de Monstre”. 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
Taller plàstic “Pinta la teva 
mascota”, amb el Banyetes

16 i 17 d’octubre
ACTIVITATS PARAL·LELES 
TOT EL DIA

ESPAI FIRA DURANT TOT EL DIA 
PÀRQUING DE L’AUDITORI
(Pl. Mossèn Cinto Verdaguer, s/n)

11.00 a 20.00 h 

VII Fira d’Entitats Solidàries 
de Lleida. Exposició de materials 
i recursos de les diferents entitats i 
ONGD de Lleida
Cafeteria de Comerç Just,                    
amb Intermón-Oxfam
IX Mostra al Carrer d’Informació 
i Documentació per al 
Desenvolupament,
a càrrec del Centre de Documentació 
en Cooperació i Solidaritat de la 
Universitat de Lleida
Exposició: “Els Objectius de 
Desenvolupament del Mil·lenni: 
Progressos, contrarietats i 
desafiaments”. Ajuntament de Lleida



DISSABTE 
16 d’octubre
PLAÇA I PÀRQUING DE L’AUDITORI 
(Pl. Mossèn Cinto Verdaguer, s/n)

MATÍ

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 amb Contes del Món,  
de Meritxell Morera

12.30-14.00 h
Animació infantil: “Boti-Boti”, 
de Sac d’Espectacles

12.30-13.30 h
Experiència de lluita contra la 
pobresa a través del treball digne, a 
càrrec dels beneficiaris i responsables 
del projecte a Casablanca (Marroc), de 
la Fundació Pau i Solidaritat-CCOO

TARDA

17.30-19.30 h
Taller plàstic “Desitjos Solidaris”, 
amb Trama, Serveis Educatius. A partir 
d’una petita reflexió sobre la pobresa 
els nens i les nenes representaran els 
seus desitjos i se’ls enduran en forma 
de regal              

17.30-18.30 h
Animació musical “Comptem amb 
tu per al mil·lenni”, de Lapsus 
Espectacles

18.30-19.30 h
Animació musical. “Que llueva 
que llueva” a càrrec de Titiriteros 
de Binèfar

CAFÈ DEL TEATRE DE L’ESCORXADOR 
(C. Roca Llaurador, 4 bis)

NIT

22.00 h

Nit solidària 
Concert Bongo Botrako. Rumba, 
reggae, ska, punk i, sobretot, molta 
alegria
Projecció del manifest: “TIPS 
DE FAM”, de la coordinadora d’ONGD 
i aMS de Lleida



DIUMENGE 17 
d’octubre
PLAÇA I PÀRQUING DE L’AUDITORI
(Pl. Mossèn Cinto Verdaguer, s/n)

MATÍ

11.00-12.00 h
Solidàrium a les escoles: 
mercadet d’intercanvi de CD, llibres, 
joguines i pensaments 
Contacontes, amb Contes del Món 
per Medicus Mundi 

12.00-12.30 h
Arribada del Banyetes 
i gran xocolatada de Comerç Just 
per a tots els infants

12.30-13.30 h
Teatre: “Somriures del Nepal”, 
de l’Associació Amics del Nepal. 
Espectacle interactiu i didàctic que 
convida el públic a descobrir aspectes 
tradicionals, culturals i socials del 
Nepal

TARDA

17.30-19.30 h
Taller “A Lleida tots hi cabem”, 
amb l’Associació l’Espernallac. Taller 
de creació d’autoretrats per deixar anar  
la imaginació i la intuïció

17.30-18.15 h
Espectacle “Savis de Vilatània”,  
per Ludol Teatre, compost a partir dels 
Objectius del Mil·lenni

18.30-19.30 h
Concert de música amb el grup 
“Jo Tta Kun”. Espectacle de Txala-
parta basat en els ritmes ancestrals de 
percussió bascs

19.30-20.00 h
Performance de cloenda: 
“In Extremis, el perquè de la 
crisis alimentària mundial”, 
a càrrec del grup de joves de l’Aula 
Municipal de Teatre de Lleida 



Aquest any Solidàrium se centra en 
l’Objectiu del Desenvolupament del 
Mil·lenni número 1: Eradicar la pobresa 
extrema i la fam, amb la finalitat de treballar 
també donant suport a l’Any Europeu 
contra la Pobresa i l’Exclusió Social.

Els ODM sorgeixen a la Cimera del Mil·lenni, 
celebrada l’any 2000, on un conjunt dels 
estats membres de les Nacions Unides 
van aprovar la Declaració del Mil·lenni. 
Allí es van determinar unes fi tes perquè 
totes les persones del planeta visquin en 
condicions dignes. Van considerar com 
a valors fonamentals del nou mil·lenni 
la llibertat, la igualtat, solidaritat, la 
tolerància, el respecte al medi ambient i 
la responsabilitat comuna. 191 països van 
reafirmar el seu compromís de posar  fi a 
la pobresa, garantir els Drets Humans i 
millorar les condicions de vida de tota la 
humanitat. 

D’aquí van néixer els Vuit Objectius de 
Desenvolupament del Mil·lenni, per ser 
assolits en un termini de 15 anys. 

Els 8 ODM 
són: 

CONFERÈNCIES 
DEL 14 AL 17 d’octubre

Aquest any s’ha realitzat la Cimera Mundial 
sobre els objectius de desenvolupament 
del Mil·lenni. A falta de només cinc anys 
per 2015, la data límit per aconseguir 
els Objectius de Desenvolupament del 
Mil·lenni, cal continuar treballant per al 
seu assoliment.



DIJOUS 14 
D’OCTUBRE
CAFÈ DEL TEATRE DE L’ESCORXADOR
(C. Roca Llaurador, 4 bis)

De 20.00 a 22.00 h
Conferència: “Les arrels de la 
pobresa i la fam en un context de crisi 
mundial”. Ponents: 
· Gustavo Duch (Fundador i exdirector 
de Veterinaris sense Fronteres i autor 
del Llibre “Lo que hay que tragar”)
· Membres de la Federació d’Entitats 
Catalanes d’Acció social.

DIVENDRES 15 
D’OCTUBRE
FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCA-
CIÓ. SALA MARIA RÚBIES 
(Av. de l’Estudi General, 4). Campus 
de Cappont de la Universitat de Lleida

De 13.00h a 14.00 h 

Conferència “La invisibilitat de les 
persones en situació de sense llar avui: 
reptes i realitats”, a càrrec del Dr. Pedro 
Cabrera, professor de Sociologia de la 
Universitat Pontifícia de Comillas.

DISSABTE 16
D’OCTUBRE
PLAÇA I PÀRQUING DE L’AUDITORI 
(Pl. Mossèn Cinto Verdaguer, s/n)

12.30-13.30 h

Experiència de lluita contra la 
pobresa a través del treball digne, a 
càrrec dels beneficiaris i responsables 
del projecte a Casablanca (Marroc), de 
la Fundació Pau i Solidaritat-CCOO.



Aquest any, Solidàrium a les Escoles 2010 continua amb el seu 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 continguts, 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:

Mercat de l’Intercanvi 2010
Es durà a terme el diumenge dia 
17, a les 11.00 h, al pàrquing de 
l’Auditori
El mercat d’aquest any té l’objectiu 
d’intercanviar contes, llibres de lectura, 
CD, pilotes, patins o patinets. 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 senzilles, promotores de la 
sostenibilitat i sensibilització.

És una iniciativa que vol fer pensar i 
reflexionar sobre el consum responsable 
en un moment en què la societat està 
immersa en la cultura de “comprar, usar i 
llençar”. Es pretén incidir en la reutilització 
dels objectes en clloc 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 específic de funcionament, 
facilitat directament a les escoles 
participants.

Aquest any intercanviem 
pensaments!
A més a més, aquest any també s’ha 
proposat fer un treball més creatiu i 
imaginatiu. Es tractaria que cada alumne 
escollís una imatge, fotografia d’alguna 
revista i/o diari... que estigui relacionada 
amb pobresa extrema, la fam, l’exclusió 
social... 
Un cop tinguin la imatge o fotografia,  a 
l’aula amb els mestres, els nens i les nenes 
hauran de realitzar un treball més reflexiu, 
i hauran d’escriure un pensament ideal per 
canviar el món, contextualitzat amb el que 
els suggereix la imatge. 

El dia del Mercadet d’Intercanvi, diumenge 
17 d’octubre, tots els alumnes portaran 
la seva imatge dins d’un sobre i la 
dipositaran en una urna. Les imatges i els 
pensaments es faran arribar a altres nens 
i nenes d’altres escoles, amb la finalitat de 
realitzar un intercanvi entre els alumnes 
dels diferents centres participants.

Uns dies més tard, i de nou a l’aula 
amb els mestres, els alumnes rebran de 
forma personalitzada  una imatge amb el 
pensament i la reflexió, que compartiran 
amb la resta de companys d’aula.

SOLIDÀRIUM A LES ESCOLES

Recordeu que aquestes activitats estan obertes únicament als centres
educatius i no s’hi pot participar de manera individual



Cinefòrum: “El sueño de Tiya”
Es durà a terme del 13 al 16 
d’octubre a les sales del cinema 
Funàtic
“El sueño de Tiya” d’Abderrahmane 
Sissako (12’), és una de les vuit 
històries que componen el llargmetratge 
8. Abderrahmane Sissako és un dels 
directors i va decidir il·lustrar l’objectiu 
“Reduir la pobresa extrema i la fam”.
La pel·lícula es va rodar el 2007 a Etiòpia. 
Explica la història de Tiya, una alumna d’un 
col·legi al camp, que no escolta el mestre. 
Mira fora, on uns nens juguen al rugbi...

Horaris concertats directament amb 
les escoles participants

Material didàctic
“Mon món: eines per a la 
reflexió”
“Mon món: eines per a la reflexió” intenta 
apropar la realitat del món al nostre 
entorn local per tal d’adquirir recursos 
per posicionar-nos davant els conflictes 
—locals i globals— actuals, prendre 
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 
transformació social.
Aquesta carpeta didàctica dóna a conèixer 
el món des de la perspectiva global fins 
a la local (a la nostra ciutat de Lleida) i 
ofereix eines educatives transversals per a 
la reflexió des de les diferents perspectives 
curriculars, així com alternatives perquè hi 
pugui haver un canvi d’actitud dels nostres 
joves.

A qui va adreçat
Principalment a estudiants de segon 
cicle d’ESO i batxillerat. De tota manera, 
el llenguatge senzill i entenedor i la 
transcendència dels seus continguts el fa 
ajustable a les conveniències de qualsevol 
centre educatiu i de qualsevol entitat de les 
que treballen en el camp de la solidaritat, 
la cooperació al desenvolupament i 
l’educació en el temps de lleure.

Materials disponibles i estructura
Format per un planisferi mural, dotze 
unitats didàctiques, activitats de diferent 
tipologia diferent, un glossari i una guia de 
recursos educatius (Sac Solidari).

El material s’ha distribuït directament 
a les escoles.
Per a més informació:
Regidoria de Drets Civils, Cooperació 
i Immigració - 973 700 457



“Els Objectius de Desenvolupament 
del Mil·lenni: progressos, 
contrarietats i desafiaments” 
Ajuntament de Lleida
Lloc: vestíbul de la Paeria (pl. Paeria, 1)
Dates: de l’1 al 24 d’octubre de 2010

“Objectius del Mil·lenni” 
Medicus Mundi Catalunya i Farmamundi 
Lloc: vestíbul de l’Edifici de Ciències de la 
Salut (c/ Montserrat Roig, 2) 
de la Universitat de Lleida.
Dates: de l’1 al 22 d’octubre de 2010

“Dibuixant lo nou mil·lenni - Crida 
Internacional” 
Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida
Lloc: Cafè del Teatre de l’Escorxador 
(c/ Roca Labrador, 4 bis)
Dates: de l’1 al 31 d’octubre de 2010

“Experiència de codesenvolupament 
del municipi de Lleida”
Ajuntament de Lleida.
Lloc: vestíbul del Centre Cívic del Centre 
Històric (pl. de l’Ereta, 8)
Dates: de l’1 al 31 d’octubre de 2010

“Sota un sostre aliè”
Save The Children Catalunya
Lloc: vestíbul de l’Edifici Polivalent 
(planta 1), Campus de Cappont de la 
Universitat de Lleida
Dates: de l’1 al 22 d’octubre de 2010

EXPOSICIONS 
DURANT EL MES D’OCTUBRE

“Fem visible l’invisible: una 
mirada de persones en situació de 
sense llar de Lleida a través de la 
fotografia”
Ajuntament de Lleida
Lloc: vestíbul de Ciències de l’Educació 
(av. de l’Estudi General, 4) del Campus de 
Cappont de Universitat de Lleida
Dates: del 15 al 30 d’octubre de 2010

“Wukro en viu”, del fotògraf Albert 
Font, Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel 
Olaran
Lloc: vestíbul del Centre Cívic de Balàfia 
(c/ Terrassa, 1)
Dates: de l’1 al 31 d’octubre de 2010

“Viure a Lleida sense llar”,
Fundació Social Sant Ignasi de Loiola, 
Arrels
Lloc: vestíbul de l’Edifici del Rectorat
(Pl. Víctor Siurana) 
Dates: de l’1 al 24 d’octubre de 2010

“Afganistan: un recorregut per la 
situació actual del país”, ASDHA
Lloc: vestíbul del Centre Cívic Democràcia 
de Cappont (c/ Democràcia, 19) 
Dates: de l’1 al 31 d’octubre de 2010





Organitza:

Col·laboren:


