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qui somqui som
Organització Xerrades Teatre

Grup 
d’afi nitat

Gesti ó Pantalles Drogues 
Sobirania ali-

mentària i N/S
Publicitat i 

consum
Sexualitat

Habits 
saludables

Social Educati u

Aitor Còmic Aitor Aitor Arturo Còmic Còmic Platera Mia Míriam
Àngels Gonzalo Còmic Còmic Jana Jose B. Pere Pepinyo Mon
César Platera Manuel Judit Manuel Míriam Platera Platera
Còmic Pere Lara Muntanyés Muntanyés
Manuel Mar Pere Pepinyo
Montse Mireia Platera Pere
Paco Núria Platera
Pere Pere
Platera Xavi F.
Senén

Suport Materials Webs Altres
Pla 

d’inclusió
Arti cles Traducció

Realitza-
ció

Correcció 
i esti l

Acció 
críti ca

Insti tucio-
nal

Per a joves Tallers

Còmic Anna Còmic Mireia G. Aitor Còmic Còmic Àngels
Míriam Còmic Còmic Platera Pere
Pere Manuel Montse Gonzalo

Platera Platera
Pere
Platera
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redistribució i solidaritatredistribució i solidaritat

15% dels ingressos a denúncia i 15% dels ingressos a denúncia i 
transformació social al sudtransformació social al sud
Una integrant de l’enti tat ha estat treballant dos mesos a Argenti na com 
a membre d’un equip investi gador. Han recopilat informació per fer una 
denúncia de vulneració dels drets humans i de la sobirania alimentàira. 

Despeses Import

Sous estada Argenti na i redacció informe 
per a la denúncia

2.741 €

II Setmana d’accions contra el deute 
extern

1.091 €

Xarxes i campanyes 327 €
Plataforma denúncia Sánchez de Losada 
(expresident de Bolívia)

3.500 €

Asociación Colaboración y Esfuerzo (Hon-
dures)

2.000 €

Centro de Estudios Campesinos 1.000 €
Otros 1.073 €
Total 12.745 €

S’ha col·laborat en l’organització del 5è Festi val Solidari amb els Pobles 
Indígenes d’Altafulla.

envers nosaltresenvers nosaltres
L’Apòstrof SCCL ens ha convidat a parti cipar en un curs sobre Illustrator 
i InDesign, i ens ha fet una sessió sobre parti cipació a les enti tats del 3r 
sector.
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activitats amb personesactivitats amb persones

infants joves
mares 
i pares

persones 
adultes comunitat professionals total

Xerrades 13 409 24 2 2 2 452

Tallers 1 17 1 19

Teatre educati u 43 6 49

Teatre social 9 9

formació 1 21 1 23

total 57 433 24 2 23 13 552

teatre socialteatre social
Realitzat a:

Casa Orlandai
Festi val d’Art Social 
Jornades FAS - Universitat Autònoma de Barcelona
Fira de Sensibilització per a la Transformació Social
Encuentro social alternati vo al petróleo
Mostra de teatre
Camp-a-ment
Setmana d’accions contra el Deute extern i les IFI

Les obres representades han estat:
Consumo consiento -consumisme
Cara a cara del petroli -petroli
La immigrant -immigració Nord/Sud
PetroReo -petroli
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teatre educatiuteatre educatiu
L’obra Estàs pantallat? ha estat oferta gratuïtament per als centres educati us de les poblacions pel ajuntaments d’Abrera, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès 
(Dolium), Granollers i Sant Cugat del Vallès. 
El programa Drac d’Osona l’ha proposat com a acti vitat per als ajuntaments.
El club Rotary Millenium ha subvencionat una part de les representacions.

Ensenyament primari
Abrera, Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Granollers, La Garriga. Molins de Rei, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Julià de Vilatorta, Sant Quirze 
de Besora i Santa Eugènia de Berga

Ensenyament secundari
Barcelona, Castellbisbal, Mollet del Vallès, Riudoms, Roda de Ter i Santa Coloma de Gramenet

altresaltres
S’ha representat l’obra de teatre educati u SOStenibilitat a Santa Coloma de Gramenet (Consum).
S’ha realitzat un taller amb infants dins del Festi val en Defensa dels pobles indígenes (Altafulla)



6

xerrades preventives sobre droguesxerrades preventives sobre drogues
Realitzades per a l’Agència Catalana de la Joventut (Programa Pack Escoles), els ajuntaments de Capellades, Castellar del Vallès, Parets del Vallès i 
Sant Fruitós de Bages, el CJAS, col·legi Sant Ignasi, PDS i el PPD de la Vall del Tenes.

Ensenyament secundari
Badalona, Balaguer, Barcelona, Bellcaire d’Urgell, Bigues i Riells, Camarles, Cambrils, Capellades, Cassà de la Selva, Castellar del Vallès, Centelles, 
El Perelló, Esplugues de Llobregat, Falset, Gavà, La Sènia, Les Borges Blanques, L’Escala, Manresa, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pamplona, 
Parets del Vallès, Perelló, Pont de Suert, Puig-reig, Roda de Ter, Roses, Sabadell, Sant Carles de la Ràpita, Sant Feliu de Llobregat, Sant Fruitós de 
Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Pere de Ribes, Tarragona, Tona, Tortosa, Vielha, Vilafranca del Penedès

Programes de Transició al Treball
Barcelona i Vitoria-Gasteiz

Mares i pares
Vitoria-Gasteiz

pantalles (consoles, xats, videojocs i mòbil)pantalles (consoles, xats, videojocs i mòbil)

Per a l’Agència Catalana de la Joventut (programa Pack Escoles) i els Ajuntaments de Barberà del Vallès, Castellbisbal, Granollers, Mollet del Vallès, Parets del 
Vallès, Roda de Ter, Sant Cugat del Vallès i Santa Coloma de Gramenet. Incloses en el programa Drac d’Osona.

Ensenyament primari i secundari
Abrera, Avilés, Badalona, Barberà del Vallès, Barcelona, Barcelona , Bellcaire d’Urgell, Blanes, Caldes de Malavella, Calonge, Camarles, Cassà de 
la Selva, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, El Perelló, El Vendrell, Gavà, Granollers, La Garriga, La Granadella, L’Arboç, Les Franqueses del Vallès, 
Lleida, Molins de Rei, Mollet del Vallès, Parets del Vallès, Ponts, Premià de Dalt, Puig-reig, Reus, Riudoms, Roda de Ter, Roses, Sabadell, Salou, Sant 
Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Fruitós de Bages, Sant Julià de Vilatorta, Sant Pere de Ribes, Sant Quirze de Besora, Santa Coloma de 
Gramenet, Santa Eugènia de Berga, Sitges, Taradell, Tarragona, Terrassa, Vic, Viladecavalls, Vilafranca del Penedès, Vilassar de Dalt, Vitoria-Gasteiz

Mares i pares
Abrera, Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Granollers, Les Franqueses del Vallès, Molins de Rei, Mollet del Vallès, Reus, Sant Cugat , Sant Cugat del 
Vallès, Sant Julià de Vilatorta, Santa Coloma de Gramenet, Tona
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sexualitat i hàbits saludablessexualitat i hàbits saludables

Ajuntament de Castellar del Vallès
Ajuntament de Barberà del Vallès

Ensenyament secundari
Alella, Barberà del Vallès, Granollers, Santa Coloma de 
Gramenet

Formació de persones adultes
Santa Coloma de Gramenet

sobirania alimentària i països sobirania alimentària i països 
del suddel sud

Per a la Casa de la Solidaritat de Santa Coloma, Sodepau i Setem Grano-
llers

Ensenyament secundari
Alella, Barberà del Vallès, Granollers, Santa Coloma de 
Gramenet

Formació de persones adultes
Santa Coloma de Gramenet

publicitat i consumisme publicitat i consumisme 

Ofertes per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet als centres de pri-
mària de la ciutat

Ensenyament primari
Santa Coloma de Gramenet

Ensenyament secundari
Barcelona, L’Hospitalet, Sabadell, Terrassa, Vilassar del Dalt

Comunitat
Festi val d’Art Social (Mataró)
Rocaguinart (Barcelona)
Camp-a-ment (Sant Feliu de Pallerols)
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Formació Ciutat Conti ngut
Curs de Directors de Lleure Vic Abordatge educati u sobre pantalles

Centro de Innovación Pedagógica Vitoria-Gasteiz Pantalles
IRSE Álava Vitoria-Gasteiz Pantalles

Curs d’extensió universitària (Fac. de Pedagogia) València Drogues i altres addiccions
Consell comarcal de l’Alt Empordà Figueres Prevenció sobre drogues

Escola del Sol - Esplac Barcelona Curs prevenció sobre drogues
Insti tut d’Estudis de la Salut Barcelona Curs de cocaïna

Consell comarcal del Mareme Mataró Prevenció sobre drogues
Curs sobre drogues Granollers Prevenció sobre drogues

¿Consumid@s por el consumo? Iruña Consumisme
Curs Intered Barcelona Campanyes d’acti visme

ponènciesponències
Jornades Ciutat Conti ngut

Nuevas necesidades, nuevas respuestas Avilés (Astúries) Pantalles
Col·legi d’Advocats Barcelona Drogues i joves

Abordatge amb joves sobre cànnabis
Sant Cugat del Vallès, Girona,
Reus i Lleida

Joves i cànnabis

Jornada de drogues (Ass. Casals de Joves) Barcelona
Jornades de formació transfronterera joves i salut Girona Joves i salut
Jornades de les FAS Cerdanyola del Vallès Com ens venen la moto

formació d’agents formació d’agents 
socialssocials

AANTOLATZAILEA: 

ORGANIZA: 

HIZLARIA/PONENTE 
Carles Sedó, Ekimen Kritikoa izateko 
Heziketa - Educación para la Acción 
Crítica (edpac.org)  
 
 
AURRETIKO IZEN-EMATEA 
Aurretiko izen-ematea egiteko epea 
martxoaren 31an amaituko da 
(astelehena). 
PREINSCRIPCIÓN 
El plazo de preinscripción se cerrará el 31 
de marzo (lunes). 
 
 
INFORMAZIOA ETA IZEN-
EMATEA 
Izena Gazte Kontseiluaren egoitzan 
(Zangoza kalea 30, 2. solairua) edo 948/ 
23 48 19 telefonoan eman beharko da.  
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
La inscripción se realizará en la sede del 
Consejo de la Juventud. C/Sangüesa, 30 
(2ºpiso) o bien llamando al teléfono 948/ 
23 48 19. 

“¿Consumid@s 
por el 

consumo?”  

www.edpac.org 

“Taller de formación de 
mediadores/as juveniles 

en prevención de 
problemas asociados a 

consumos”

948/ 23 48 19 

“¿Consumid@s 
por el 

consumo?”  

LAGUNTZAILEA: 
COLABORA: 
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Pujada del preu d'aliments 
en un any al món

Cereals

Oli i farines

per conèixer per conèixer 
la impunitat la impunitat 
de les grans de les grans 
super cies i super cies i 

el seu el seu 
impacteimpacte

per lliurar per lliurar 
Catalunya de les Catalunya de les 

transnacionals transnacionals 
agroalimentàries agroalimentàries 

i protegir la i protegir la 
nostra pagesianostra pagesia

per entendre la per entendre la 
importància de importància de 

mantenir el mantenir el 
nostre camp nostre camp 

sense sense 
transgènicstransgènics

per menjar de per menjar de 
forma sana per a forma sana per a 

nosaltres, per a nosaltres, per a 
la pagesia, per al la pagesia, per al 

camp i per als camp i per als 
països empobritspaïsos empobrits

Col·laboraCol·labora

Afegint-nos a les campanyes que denuncien l’ús Afegint-nos a les campanyes que denuncien l’ús 
dels aliments com una mercaderia més per fer dels aliments com una mercaderia més per fer 
negoci als països empobrits.negoci als països empobrits.

h p://noetmengiselmon.orgh p://noetmengiselmon.org

Menjant biològic, local i de temporada.Menjant biològic, local i de temporada.

Buscant comerços i productes que no siguin Buscant comerços i productes que no siguin 
d’empreses transnacionals.d’empreses transnacionals.

Hi ha qui s’enriqueix amb la fam dels més pobres. Hi ha Hi ha qui s’enriqueix amb la fam dels més pobres. Hi ha 
mul nacionals de l’alimentació i l’agroindústria que, tot mul nacionals de l’alimentació i l’agroindústria que, tot 
i la crisi, han vist créixer els seus guanys d’una manera i la crisi, han vist créixer els seus guanys d’una manera 
desorbitada. És el cas de: desorbitada. És el cas de: 
• Productores de llavors i agroquímics –com • Productores de llavors i agroquímics –com 
Monsanto.Monsanto.
• Processadores d’aliments –com Nestlé.• Processadores d’aliments –com Nestlé.
• Fabricants de fer litzants –com Potato Corp.• Fabricants de fer litzants –com Potato Corp.
• Grans comerciants de cereals –com Bunge.• Grans comerciants de cereals –com Bunge.

És imprescindible canviar És imprescindible canviar 
el sistema agroalimentari el sistema agroalimentari 

actual i promoure la sobirania actual i promoure la sobirania 
alimentària i augmentar la alimentària i augmentar la 

protecció i promoció de protecció i promoció de 
l’agricultura local, en lloc d’afavorir l’agricultura local, en lloc d’afavorir 

la liberalització tant perjudicial pels la liberalització tant perjudicial pels 
col·lec us més desprotegits. col·lec us més desprotegits. 

L’actual crisi alimentària amenaça ja a 37 països, a 850 milions de persones i al 95% de camperols L’actual crisi alimentària amenaça ja a 37 països, a 850 milions de persones i al 95% de camperols 
del món. En part ha estat causada pel Fons Monetari Internacional (FMI) i l’Organització Mundial del món. En part ha estat causada pel Fons Monetari Internacional (FMI) i l’Organització Mundial 

del Comerç (OMC) que han fonamentat les seves polí ques en la liberalització del comerç i els del Comerç (OMC) que han fonamentat les seves polí ques en la liberalització del comerç i els 
monocul us d’exportació per “contribuir” al “seu” desenvolupament econòmic.monocul us d’exportació per “contribuir” al “seu” desenvolupament econòmic.

materials realitzatsmaterials realitzats
Decàleg (de 

carrer) contra la 
crisi

Realitzar per la comissió de crisi de 
la Xarxa d’Economia Solidària

Edició en paper (català) 5.000
i electrónica (català)

Aquí també, 
gràcies

Amb la Lliga dels Drets dels Pobles
Edició electrònica (català, castellà i 
euskera)
Publicat a la revista ONGC

Pocs visqueren 
feliços, moltes 

sobrevivien

Realitzat com a material per a la 
campanya Qui deu a qui

Edició electrònica (català i castellà)

Oci o negoci? 
Quadern de la Bona Vida realitzat 
per a la revista Illacrua

Edició en paper (català) i electrònica 
(català)

Crisi alimentària
Amb la Lliga dels Drets dels Pobles 
per a la biblioteca Vapor Badia de 
Sabadell

Deute extern 
il·legíti m

Amb la Lliga dels Drets dels Pobles 
per a la biblioteca Vapor Badia de 
Sabadell

Txe... què? Per a la Lliga dels Drets dels Pobles

Coca Què?
Realitzat per a Promoció i 
Desenvolupament Social
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didàcticsdidàctics
Guia didàcti ca del vídeo Mirades que opinen

Per al Departament de Salut de la Generalitat
Adreçada a agents socials que intervenen amb joves

Guia didàcti ca dels plafons Coca Què?
Realitzat per a Promoció i Desenvolupament Social (PDS)

Adreçada a agents socials que intervenen amb joves

S’ha col·laborat en un material de prevenció sobre drogues de la Fundació Pere Tarrés (Una realitat incòmoda).
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moviments socialsmoviments socials

campanyescampanyes
Qui deu a qui?
Supermercats no gràcies
Grup d’Investi gació en Drets Humans i Sostenibilitat
Comissió de crisi de la Xarxa d’Economia Solidària
Respostes a les Empreses Transnacionals
Petroaliments

S’ha parti cipat en l’organització de:
Camp-a-ment sobre la sobirania alimentària
IIa Setmana contra el deute extern i les IFI

S’ha assiti t a:
IIa Setmana contra el deute extern i les IFI
Encuentro social alternati vo al Petróleo

xarxesxarxes
Membres de 

Xarxa d’Economia Solidària
Entesa pel Drecreixement
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mitjans de comunicaciómitjans de comunicació

entrevistesentrevistes
La Voz de Avilés El avance en las telecomunicaciones no trae necesariamente el progreso

Diari de Tarragona Los jóvenes consumen menos porros porque están enganchados al messenger

Sobredrogues.net Si una droga la controlem els adults no ens la carreguem, però si la controlen els joves sí
Ràdio 1 (RNE) Afectos mati nales

articlesarticles
Revista Illacrua Secció Acciona’t
Sobredrogues.net Arti cle Drogues i pantalles, tenen simulituds?
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serveis tècnicsserveis tècnics

pla de la inclusió socialpla de la inclusió social
Parti cipació tècnica el el Pla de la Inclusió de l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet:

Observatori de l’Exclusió 
Mapa per a la Inclusió Social

Proposta de text per als plafons d’inclusió social relacionats amb les drogues

dia mundial de la sidadia mundial de la sida
Gesti ó tècnica del Dia Mundial de la Sida per al Servei de Salut de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

webs per a joveswebs per a joves
Gesti ó de les webs
htt p://laclara.info 

Per a joves a parti r dels 16 anys. Informació sobre drogues i 
sexualitat.

htt p://elpep.info 
Per a joves de 14 a 16 anys. Informació sobre drogues 
insti tucionals,  sexualitat i pantalles.

Han rebut una subvenció de Secretaria General de Joventut i del Departament 
de Salut de la Generalitat.

servei d’ajuda a domiciliservei d’ajuda a domicili
Actualització de les bases de dades del SAD de l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet:


