Associació
Catalunya-Líban
Memòria institucional 2018

Associació Catalunya-Líban

L’entitat
L’Associació Catalunya-Líban (ACL) és una entitat laica que té com a principal objectiu
donar a conèixer la situació política, social i cultural del Líban, així com les accions de solidaritat i cooperació que s’hi porten a terme des de Catalunya.

La nostra missió
• Promoure la defensa dels drets humans i l’assoliment de la plena igualtat entre homes i dones.
• Potenciar la inclusió dins de la societat catalana dels col·lectius procedents dels països
àrabs, en general, i dels ciutadans d’origen libanès, en particular. Per fer-ho, afavorim el
coneixement mutu entre comunitats, a partir d’activitats de sensibilització i formatives.
• Difondre la tasca creativa que desenvolupen molts artistes àrabs –dels àmbits de la
pintura, la música, l’escriptura, la dansa o la interpretació- a través de l’organització
d’actes culturals.
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Xarxes i col·laboradors
L’ACL forma part de diferents xarxes que treballen per la justícia global i la integració, com
lafede.cat, Réseau Euro-Méditerranéen de la Solidarité o el Consell Municipal de la Immigració de Barcelona.
També treballa en col·laboració amb diferents entitats que actuen com a contraparts en els
diferents projectes executats:

Socors Popular Libanès / www.splibanais.net
Entitat laica, experimentada en l’acció humanitària, que va ser fundada el
1973 per donar assistència a la població libanesa durant les agressions israelianes i la llarga guerra civil que va patir el país.
La seva actuació s’ha orientat sobretot a l’obertura de centres d’atenció sanitària i a la construcció d’equipaments socials (centres juvenils, educatius i
de formació professional) i escoles de maternitat.

Lliga Libanesa dels Drets de la Dona / www.llwr.org
Entitat sense ànim de lucre fundada el 1947, basada en els principis de la
democràcia, el feminisme i la laïcitat, que treballa en l’apoderament de la
dona des del punt de vista civil, productiu i representatiu.
Disposa de diferents grups de treball al llarg de tot el territori libanès i, juntament amb la creació d’un moviment actiu per a la defensa dels drets de
la dona, persegueix l’assoliment de canvis legislatius en favor de l’estatut
personal civil.

Mousawat Association- Wardeh Boutros for Women’s Work
Organització feminista que des de l’any 2009 treballa per aconseguir la
igualtat legal entre homes i dones. Entre els seus objectius fundacionals
s’hi troben el desenvolupament ple de les dones libaneses en tots els
processos polítics, el compliment dels drets de la dona i el dret a la pròpia pàtria.
Entre d’altres, ha realitzat campanyes per reclamar la quota política femenina a les institucions públiques i per reivindicar la separació efectiva entre
religió i estat.

Fenasol / www.fenasol.org
La Federació Nacional de Sindicats de Treballadors i Empleats al Líban
(FENASOL) té com a missió representar tots els treballadors del país,
independentment del seu estatus legal, nacionalitat, origen ètnic, raça i
sector d’ocupació.
Aquest enfocament no discriminatori l’ha convertit en un paraigua per als
treballadors informals i les persones immigrades, orientant la seva tasca
especialment vers l’economia informal i l’agricultura, històricament oblidades pel moviment sindical libanès.
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Els projectes
Contribuïm al dret a la salut a Jourd
El Aala-Bhamdoun (Mont Liban)
Objectiu
Garantir l’exercici real al dret a la salut de la població més vulnerable en la regió i millorar
els nivells de participació i democràcia comunitària entre tota la població.
Eixos d’acció
1. Millorar l’accés als serveis bàsics com la salut individual i comunitària. Es posa en
marxa una clínica d’atenció primària i especialitzada i es difonen els diferents serveis
2. Generar informació i educació en l’àmbit de la salut social i comunitària, especialment
dirigida a dones i infants, així com afavorir millors nivells de salut i, per tant, nous models de desenvolupament humà sostenible. Juntament amb la difusió dels serveis de
la clínica, es treballa un programa de formació en educació per a la salut i un programa de sensibilització infantil.
3. Incrementar la participació democràtica i promoure polítiques locals que afavoreixin
una gestió comunitària de la salut. S’ofereix formació en drets i gènere al personal sanitari de la clínica i al personal de les municipalitats on es treballarà se’ls proporciona
formació en salut comunitària i factors determinants del dret a la salut.
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Garantim el dret a la salut de la població refugiada
siriana i libanesa vulnerable a Aarsal (Vall de Bekaa)
Objectiu
Reforçar els serveis de salut essencials i les respostes de prevenció i promoció de la salut
en un entorn de risc.
Eixos d’acció
1. Assegurar l’accés a la salut per al major nombre de població vulnerable, mitjançant
campanyes de sensibilització i prevenció. Es pretén confirmar l’accés físic i econòmic
tant a la pròpia atenció sanitària com a la informació sobre el dret a la salut.
2. Garantir la disponibilitat i la qualitat dels serveis sanitaris especialitzats, als quals la
gran part de la població libanesa i refugiada de la zona no hi té accés. Aquesta dimensió es treballa amb la millora tècnica i tecnològica, tant materials com humanes,
dels serveis de salut.
3. Propiciar la coordinació entre el govern municipal, les agències humanitàries presents
al municipi i les organitzacions socials libaneses que hi presten serveis sanitaris.

5

Associació Catalunya-Líban

Garantim el dret a la salut de la població refugiada
siriana i libanesa vulnerable a Halba (Akkar)
Objectiu
Reforçar els serveis de salut essencials i les respostes de prevenció i promoció de la salut
en un entorn de risc.
Eixos d’acció
1. Assegurar l’accés a la salut per al major nombre de població vulnerable, mitjançant
campanyes de sensibilització i prevenció. Es pretén confirmar l’accés físic i econòmic
tant a la pròpia atenció sanitària com a la informació sobre el dret a la salut.
2. Garantir la disponibilitat i la qualitat dels serveis sanitaris especialitzats, als quals la
gran part de la població libanesa i refugiada de la zona no hi té accés. Aquesta dimensió es treballa amb la millora tècnica i tecnològica, tant materials com humanes,
dels serveis de salut. Ho complementem amb un treball de caràcter psicosocial/comunitari de prevenció i tractament de malalties mentals a través de la rehabilitació de
l’escola de musica del centre.
3. Propiciar la coordinació entre el govern municipal, les agències humanitàries presents
al municipi i les organitzacions socials libaneses que hi presten serveis sanitaris.
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Les activitats de sensibilització
Visita de l’activista iemenita Wafa Abdual Fatah Ismail
Entre el 14 i el 16 de febrer de 2018, l’advocada i professora Wafa Abdual Fatah Ismail va visitar Barcelona per explicar la greu situació humanitària que travessa actualment el Iemen.
Des de 2015, el país viu immers en una cruenta guerra, que enfronta una coalició àrab liderada per l’Aràbia Saudita amb els rebels xiïtes houthies. El conflicte ha provocat que més
del 80% de la població es trobi en situació de necessitat d’ajuda humanitària.
Durant la visita, organitzada per l’Associació Catalunya-Líban, Fatah Ismail es va reunir amb
representants de les institucions catalanes per explorar vies d’ajuda al poble iemenita, així
com amb diversos mitjans de comunicació, amb l’objectiu de sensibilitzar l’opinió pública
sobre el que està passant al seu país.
Assessora i consellera d’entitats de dones, resideix des de fa quatre anys a Frankfurt (Alemanya) com a refugiada. Al igual que altres juristes, va rebre amenaces quan exercia com
a professora de Dret a la Universitat d’Aden. També pel fet de ser membre del Consell de
Diàleg Nacional, celebrat el març de 2013 i que va reunir tots els partits polítics i representació de les dones i els joves. D’aquest consell en va sortir consensuada una nova constitució, però amb l’esclat de la guerra, dos anys després, no s’arribaria a aplicar. Entre d’altres
avenços, incloïa importants millores per a l’estatus de les dones.
Fatah Ismail va denunciar en les seves intervencions l’opacitat informativa existent al voltant del conflicte i va reclamar una major pressió internacional per part d’organitzacions
humanitàries i governs. També va criticar el setge aeri, marítim i terrestre que l’Aràbia Saudita imposa des de l’inici de la guerra, impedint l’entrada d’aliments i medicaments bàsics.
Un altre problema és la impossibilitat per als iemenites de sol·licitar asil a altres països:
únicament Egipte i Jordània estan concedint refugi. A Europa hi hauria només un centenar
d’asilats en aquests moments.
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Visita i inauguració del centre sociosanitari d’Aarsal
Juntament amb una delegació del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la primera setmana d’octubre vam viatjar fins a Aarsal (Vall de Bekaa) per conèixer el centre
sociosanitari inaugurat recentment en aquesta localitat.
La clínica dóna servei en les àrees de medicina dental, ginecologia, pediatria, oftalmologia,
aparell digestiu, medicina interna i cardiologia. Inclou una sala de conferències i tallers. Les
principals beneficiàries del centre seran persones libaneses i sirianes refugiades que estan
quedant excloses del sistema de salut del país.
El president de l’Associació Catalunya-Líban, Ghassan Saliba, i els representants del Fons
Català van ser rebuts per l’alcalde i la sots-alcaldessa d’aquest municipi libanès.

Seminari ‘La vulneració dels drets humans del poble palestí’
Aquest curs, organitzat per l’Associació Catalana per la Pau, va comptar amb la col·laboració de l’Associació Catalunya-Líban.
Els dies 8, 10, 15 i 17 d’octubre, la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona va acollir
les quatre sessions del seminari, en què hi van participar membres de la comunitat àrab residents a Catalunya i experts en les qüestions: Ghassan Saliba, responsable de cohesió social i del món àrab a CCOO de Catalunya; David Bondia, professor titular de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat de Barcelona; Raquel Martí, directora
de l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina a l’Orient Mitjà; i Hisham
Abou Shrar, professor palestí de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Amb l’assistència a les xerrades, el públic va poder obtenir una visió completa, des dels
punts de vista socioeconòmic, social, polític i internacional, del conflicte.
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Exposició ‘Beirut-Barcelona, un pont il·lustrat’
Aquesta activitat es va dur a terme en el marc de la ‘Trobada BCN Ciutat Diversa’, organitzada per l’Ajuntament de Barcelona i pensada per crear un espai on poder mostrar, compartir i gaudir la diversitat de la ciutat.
Així, el 4 de novembre de 2018, una quarantena d’entitats es van reunir durant tot el dia al
Passeig de Lluís Companys. A la ‘Casa de l’Acollida, el Refugi i l’Asil’, l’Associació Catalunya-Líban hi va instal·lar la mostra d’il·lustracions sobre el procés migratori ‘Beirut-Barcelona, un pont il·lustrat’ de la il·lustradora i artista visual nascuda a Beirut i resident a Catalunya, Nadine Feghaly.
Durant la jornada, la mostra de Feghaly va rebre la visita de l’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, qui va recórrer les diverses exposicions i activitats que s’havien instal·lat. Alhora, la
il·lustradora va ser entrevistada per la BBC en el marc d’un reportatge sobre joves artistes
de la comunitat libanesa residents a Catalunya.
I, al migdia, a l’escenari principal, l’autor, director i actor libanès establert a Catalunya, Youssef Zraibi, va presentar la seva obra ‘Metapos’, en què també hi va actuar una compatriota,
l’actriu Yung Nehmé, membre de la companyia Teatre Físic.
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Concert solidari música tradicional àrab i catalana
El mes de novembre de 2018, l’Associació Catalunya-Líban va portar fins a Catalunya un
grup d’alumnes de l’escola de música Beit Al Musica del Socors Popular Libanès de Halba
(Líban) per realitzar dos concerts juntament amb estudiants de música de les escoles municipals del barri barceloní de Sant Andreu i d’Artés (Bages).
Les dues actuacions van omplir les sales de concert i van demostrar l’interès de la població
en conèixer la música libanesa, insígnia de la cultura del país. També van comptar amb la
col·laboració d’Horitzon for Sirians i els ajuntaments dels dos municipis.
El primer concert va tenir lloc el divendres 23 de novembre a l’Auditori de Cal Sitjes d’Artés
(Bages); i l’endemà, a les 11:30h, van dur a terme el segon al Conservatori Municipal de Música de Barcelona.
Ambdues actuacions solidàries, dirigides pel músic libanès Hayaf Yassine, van comptar
amb unes molt bones xifres d’assistents els quals, gràcies a les seves aportacions, ajudaran
a sufragar els costos del centre sociosanitari i l’escola de música del Socors Popular Libanès de Halba. Al concert d’Artés hi van assistir unes 300 persones i al de Barcelona, al voltant de 450.
El conjunt de peces interpretades en les dues actuacions quedaven englobades sota la
idea conceptual d’un diàleg mediterrani, un intercanvi de melodies i històries entre dos
punts, Catalunya i el Líban, que la mar Mediterrània connecta. Per això, els músics van reproduir tant cançons tradicionals libaneses com catalanes. Al concert d’Artés hi van assistir
el director general de Cooperació Internacional de la Generalitat, Manel Vila; el president
del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas; l’alcalde d’Artés, Ernest Clotet; i la regidora
d’educació, Eli Carracedo.
En finalitzar els concerts, l’Associació Catalunya-Líban va lliurar una placa commemorativa
a cada escola perquè sempre tinguin un record d’aquesta experiència. I, a més, tot i la diversitat de cançons, els dos concerts van cloure amb un cant potent i unitari, un missatge
de caire internacional i humanitari: “Que la música soni més fort que les armes”.
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Campanya d’emergència per les inundacions al nord del Líban
A finals de 2018, l’Associació Catalunya-Líban va obrir una campanya d’emergència per donar resposta a les greus tempestes i inundacions que havien afectat el Líban durant el mes
de desembre, especialment a la zona d’Akkar, al nord del país.
En concret, 750 famílies libaneses i refugiades sirianes de Samakie, a prop de la frontera
amb Síria, es van beneficiar de les donacions aconseguides per l’Associació Catalunya-Líban i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L’acció es va dur a terme gràcies
a la col·laboració de les entitats locals Associació per a la Construcció i la Solidaritat Social
i el Socors Popular Libanès.
Dos canals libanesos de notícies, NTV i OTV, que emeten també per satèl·lit a nivell internacional s’han fet ressò de la campanya impulsada per l’Associació Catalunya-Líban.
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Altres activitats
• La primera setmana de març, vam rebre la visita de la Federació Nacional de Sindicats
de Treballadors i Empleats al Líban (FENASOL). El seu president, Castro Abdallah, i la
responsable de l’Àrea de la Dona, Inaam Abdallah, havien viatjat a Catalunya convidats
per la Fundació Pau i Solidaritat CCOO de Catalunya.
• El divendres 27 d’abril vam participar a la xerrada ‘El Líban, entre conflictes’ organitzada per l’Ateneu Independentista d’Hostafrancs - Espai Basset, de la mà del president
de l’Associació Catalunya-Líban, Ghassan Saliba.
• El curtmetratge ‘Al Aman: Barcelona-Beirut’, produït per Fractal 7 en col·laboració
amb l’Associació Catalana per la Pau i que compta amb el suport de l’Associació
Catalunya Líban, va ser un dels treballs seleccionats a la quarta edició del Directed
by Women Spain, que es va celebrar entre el 13 i el 16 de setembre a Madrid, Palma,
Múrcia, Sevilla i Màlaga.
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La comunicació
A través dels nostres canals de comunicació (web, xarxes socials...); materials i publicacions, o bé mitjançant la col·laboració amb els mitjans de comunicació, al llarg de l’any
hem difós informació relacionada amb els projectes i activitats que portem a terme.
També hem contribuït a generar continguts sobre el món àrab, la diversitat cultural i
l’actualitat internacional.
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