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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 a 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
Amb el suport de:

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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Proporcionem ajuda d‘emergència a les
persones afectades per les inundacions a Akkar
Objectiu
Donar suport d’emergència a la població afectada per les inundacions a Akkar (nord del
Líban, a la frontera amb Síria), conformada per persones libaneses i refugiades sirianes, a
partir de la distribució d’aliments i la cobertura de necessitats bàsiques.
Eixos d’acció
1. Distribuir alimentació d’emergència bàsica a les cinc localitats i camps de refugiats
més afectats per les inundacions que van tenir lloc durant el mes de desembre de
2018 al nord del Líban. El repartiment és dut a terme per un centenar de voluntaris
de dues entitats locals: l’Associació per a la Construcció i la Solidaritat Social, i el
Socors Popular Libanès. Els aliments es distribueixen per packs, un per a cada família, i en total, s’aconsegueix arribar a més de 500 famílies.
2. Coordinar l’acció amb les autoritats locals i amb els responsables de cada camp
de refugiats.
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Garantim el dret a la salut de la població refugiada
siriana i libanesa vulnerable a Halba (Akkar)
Objectiu
Assegurar l’accés al dret a la salut mitjançant la millora de la disponibilitat i la qualitat dels
serveis sanitaris de la població refugiada i libanesa més vulnerable del municipi de Halba
(Akkar) i dels assentaments i localitats properes.
Eixos d’acció
1. Millorar i garantir l’accés a la salut del màxim nombre de població vulnerable, mitjançant campanyes de sensibilització i prevenció, adreçades a la població en general i
de manera especial als col·lectius més desafavorits (infants i dones). Busquem assegurar l’accés físic i econòmic tant a l’atenció sanitària com a la informació sobre el
dret a la salut.
2. Garantir la informació del centre i incrementar l’educació per a la salut de la població de
Halba i la regió d’Akkar. Treballem en la millora de les tècniques i tecnologies materials
i humanes dels serveis que es donen al centre sociosanitari de Halba. Aquesta línia es
complementa amb un treball de caràcter psicosocial/comunitari de prevenció i tractament de malalties mentals a través de la rehabilitació de l’escola de música del centre.
3. Incorporar mecanismes de coordinació, planificació, participació i gestió del projecte
entre els governs municipals, les agències humanitàries i les organitzacions socials
libaneses que ofereixen serveis sanitaris al municipi.
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Les activitats de sensibilització

Reportatge i exposició ‘Arsal: els efectes d’una guerra en 300 km2
Arsal és un petit municipi situat a uns 140 km de Beirut, la capital del Líban. Fins a l’any
2011, quan va esclatar la guerra a la veïna Síria, comptava amb uns 30.000 habitants. Un
cop el conflicte es desencadenà, l’allau de refugiades que travessaven la frontera va fer
créixer la població fins a 120.000 persones.
El reportatge Arsal: els efectes de la guerra en 300 km2 és un projecte de l’Associació Catalunya-Líban i l’equip periodístic format per Nilton Torres i Raquel Barrera, amb la col·laboració de Pemón Films, que vol retratar l’impacte de la guerra i del desplaçament forçat
sobre una localitat que, de sobte, veu quadruplicada la seva població, en un context ja previ de pobresa i exclusió social i davant la indiferència de la comunitat internacional.
Com es dona resposta a un increment de la pressió demogràfica d’aquestes característiques? Quins canvis genera en les dinàmiques socials i econòmiques del municipi? Quina
relació s’estableix entre la població local i la nouvinguda? Com queden afectats àmbits
com el laboral o el medi ambient?

Arsal: els efectes de la guerra en 300 km2 va ser un dels dotze projectes premiats per
lafede.cat en la III edició de la Beca DevReporter, que al seu torn s’emmarca dins del
projecte europeu Frame, voice, report!
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Juntament amb la publicació de diferents peces periodístiques a mitjans de comunicació
catalans, espanyols i libanesos, s’ha fet una exposició fotogràfica que ha recorregut diferents municipis i espais. El 20 de juny, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones
Refugiades, es va inaugurar a Maó (Menorca). Posteriorment, s’ha pogut veure a Ciutadella
i Ferreries (Menorca) i a Barcelona.
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Jornades sobre el llibre i la cultura en llengua àrab
Del 23 de novembre al 5 de desembre, la Biblioteca de Sant Pau-Santa Creu (Barcelona)
va acollir les exposicions El llibre en llengua àrab i Beirut-Barcelona, un pont il·lustrat.
La primera proposta va reunir diferents exemples de literatura en llengua àrab: novel·la,
poesia, assaig polític i filosòfic, etc. La segona va oferir una mostra de les il·lustracions de
l’artista visual libanesa radicada a Barcelona, Nadine Feghaly.
El dia 26 de novembre es va realitzar la projecció del curtmetratge documental Al Aman:
Barcelona-Beirut, que retrata la història de dues noies refugiades, la Najwa i la Meera, que
emprenen camins molt diferents després de fugir de Síria amb només 17 anys. A continuació es va fer una xerrada sobre la situació social i política del Líban, a càrrec de Ghassan
Saliba, president de l’Associació Catalunya-Líban.
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Nova edició del curs d’aproximació al món àrab
Entre el 2 i el 4 de desembre, l’Associació Catalunya-Líban va organitzar una nova edició
del Curs d’aproximació al món àrab, adreçat a entitats, institucions i treballadors en contacte amb els diferents col·lectius procedents del món àrab, així com també a totes aquelles persones interessades en temes de solidaritat i cooperació.
Unes 30 persones van assistir a la formació, que pretén proporcionar una aproximació a la
pluralitat i diversitat del món àrab, regió d’extrema importància estratègica dintre de l’ordre internacional, on els conflictes d’interessos entre les grans potències continuen marcant la política global i determinant conflictes a nivell regional.
Lynn Dika, comunicadora i activista libanesa; Dina Bashir, activista sudanesa; Hisham Abou
Shrar, professor palestí de la Universitat Autònoma de Barcelona i Ghassan Saliba, president de l’Associació Catalunya-Líban, van ser els ponents de les sessions.
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Taller de dansa ‘dabke’ i espectacle ‘Go slow’
El diumenge 1 de desembre va tenir lloc al Centre Artesà Tradicionàrius de Barcelona un
taller de dansa dabke, un tipus de ball folklòric característic d’alguns països d’Orient Mitjà
com el Líban, Síria o Palestina.
Després de la projecció d’uns vídeos introductoris i l’explicació teòrica per part d’un professor, una quinzena de persones van animar-se a experimentar el dabke, guiats pel professor i un ballarí libanès, tot practicant diferents passos amb l’acompanyament de les músiques tradicionals corresponents.
Posteriorment, es va fer una representació de l’espectacle ‘Go slow‘, de Yucef Zraiby i Neilor Moreno, que combina teatre físic, mim corporal, acrobàcia i dansa.
L’activitat, que va reunir un centenar de persones, es va realitzar en el marc de les ‘Jornades del Món Àrab 2019’, organitzades per l’Associació Catalunya-Líban amb l’objectiu de
promoure el coneixement sobre el món àrab com a eina per a la cooperació i la lluita contra el racisme i la islamofòbia, alhora que es difon la creativitat artística de la joventut àrab
resident a Catalunya.
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Altres activitats
• Comencem l’any inaugurant, el mes de gener, el nostre canal de youtube.
• En la setmana del Dia Internacional de la Dona, la primera de març, participem en el
certamen Directed by Woman Spain, cicle de curtmetratges dirigits per dones, amb
el treball ‘Al Aman: Barcelona-Beirut’, de Dania Saliba. Al CCCB de Barcelona.

• Hem col·laborat en la redacció i edició
del número especial de la revista ‘Sobre
Terreny’ dedicat a la ‘Campanya d’Acció
Humanitària amb les Persones Refugiades a Jordània, el Líban i l’Iraq’, que es
publica el mes de juny.
• El 8 de juliol ens entrevisten a la cadena
SER de Menorca, per conèixer el treball
que realitza l’associació al Líban amb les
persones refugiades. A la tarda, projectem al Pati del Claustre del Carme de
Maó el curtmetratge ‘Al Aman: Barcelona-Beirut’, amb la presència de la seva
directora, Dania Saliba.
• Del 23 de setembre al 4 d’octubre i
coincidint amb La Mercè 2019, que enguany té Beirut com a ciutat convidada,
muntem la exposició ‘Beirut-Barcelona:
un pont d’il·lustracions’, al vestíbul de la
seu de CCOO Catalunya. Amb el treball
de l’artista Nadine Feghaly i una selecció
de les imatges del nostre projecte ‘Arsal:
l’impacte de la guerra en 300 km2.
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• Durant La Mercè 2019, gaudim d’una completa i variada programació d’espectacles
de carrer (dansa, teatre, música...) d’artistes libanesos i de tot el món.

I al llarg de tot l’any...
• Hem donat suport i manifestat la nostra solidaritat amb les mobilitzacions populars
al Líban, que lluiten per acabar amb la corrupció i construir una societat més igualitària, democràtica i progressista.
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www.ambelliban.cat
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