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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.

Què fem
> Promovem la defensa dels drets humans i l’assoliment de la plena igualtat entre homes i dones.
> Realitzem projectes de cooperació al Líban per tal de facilitar l’accés sociosanitari a persones
en situació de vulnerabilitat.
> Impulsem i coordinem campanyes d’ajuda d’emergència al poble libanès, davant de situacions
de crisi humanitària o catàstrofes naturals.
> Potenciem la inclusió dins de la societat catalana dels col·lectius procedents dels països àrabs,
en general, i de la ciutadania d’origen libanès, en particular. Per fer-ho, afavorim el coneixement mutu entre comunitats, a partir d’activitats de sensibilització i formació.
> Difonem 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 entitats sòcies locals en
els diferents projectes executats:

Socors Popular Libanès (SPL)
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 (LLWR)
Entitat sense ànim de lucre fundada el 1947, basada en els principis de la democràcia, el
feminisme i la laïcitat, que treballa en l’empoderament 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 (MWB)
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.

Federació Nacional de Sindicats de Treballadors i Empleats al Líban (FENASOL)
Organisme que té com a missió representar totes les persones treballadores 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.

Associació de Construcció per a la Solidaritat d’Atenció Social (ACSAS)
Entitat que es dedica a l’atenció a persones amb discapacitat, que han estat víctimes de
conflictes armats o mines antipersona, amb l’objectiu de capacitar-les de cara a afavorir la
seva inserció social i laboral. També dona suport a les seves famílies. Paral·lelament, participa en campanyes d’emergència, en coordinació amb el Socors Popular Libanès.

3

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 li proporciona formació en
salut comunitària i factors determinants del dret a la salut.
> Fons aprovats (€): 152.438,80
> Cofinançament: Ajuntament de Barcelona
> Entitat sòcia local: Socors Popular Libanès (SPL)
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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.
> Fons aprovats (€): 49.999,96
> Cofinançament: Ajuntament de Barcelona
> Entitat sòcia local: Socors Popular Libanès (SPL)
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Generem estratègies de construcció de pau
i cohesió social a Barja (Iklim Al Kharoub)
Objectiu
Empoderar les comunitats sirianes i libaneses més vulnerables, i concretament les dones, garantint alts nivells de resiliència i protecció social a Barja, a la regió d’Iklim Al Kharoub.

Eixos d’acció
1. Mitigar el risc i l’impacte de les violències per raó de gènere sobre les dones sirianes i libaneses més vulnerabilitzades. S’ofereix formació en drets de les dones, sensibilització i
prevenció d’aquestes violències, així com també es busca informar, empoderar i donar a
conèixer els drets i els mecanismes de lluita per exercir-los. En aquesta línia, es realitzen
tallers d’educació informal i habilitats ocupacionals per garantir millors condicions d’accés
al mercat laboral i promoure l’autonomia social i econòmica.
2. Enfortir les capacitats de la societat civil a nivell comunitari per a la prevenció del conflicte
i el diàleg social, mitjançant una campanya comunicativa per difondre la cultura de pau, la
no violència i la multiculturalitat i convivència, i la realització d’activitats lúdiques per tal de
millorar el coneixement mutu entre les poblacions.
> Fons aprovats (€): 120.000
> Cofinançament: Ajuntament de Barcelona
> Entitat sòcia local: Socors Popular Libanès (SPL)
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Proporcionem accés a l’alimentació,
en temps de pandèmia, a persones refugiades
de la regió d’Akkar i del barri sud de Beirut
Objectiu
Assegurar l’accés a l’alimentació a famílies refugiades extremadament vulnerables, incloent infants i persones amb diversitat funcional, que veuen augmentada la inseguretat alimentària severa davant la crisi de la Covid-19.

Eixos d’acció
1. Millorar i garantir l’accés a l’alimentació sense condicions i l’increment de la qualitat nutricional de 750 famílies refugiades palestines o sirianes d’Akkar, al nord del país, i del barri sud
de Beirut, la capital.
2. Es busca la protecció dels drets humans, i concretament el dret a l’alimentació, de les persones refugiades així com la població hoste en situació de major vulnerabilitat, mitjançant
l’augment i construcció de la resiliència a nivell comunitari.
> Fons aprovats (€): 22.000
> Cofinançament: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
> Entitat sòcia local: Socors Popular Libanès (SPL)

10

11

Les campanyes
Campanya ‘Emergència Covid-19: pel dret
a la salut, protegim les persones més vulnerables’
Arran de la pandèmia, l’Associació Catalunya-Líban, l’Associació Catalana per la Pau i l’Associació Acció Internacional per la Pau – IAP Catalunya vam engegar conjuntament una campanya de
sensibilització i captació de fons adreçada a diversos països: Colòmbia, la República Democràtica
del Congo, Mali i el Líban, per tal de poder oferir una resposta adequada a les necessitats reals
de les poblacions afectades i fer front a l’impacte i les conseqüències de la Covid-19.
En el cas del Líban, col·laborem amb Socors Popular Libanès (SPL) en accions d’ajuda alimentària
adreçades a persones refugiades a Akkar, al nord del país, i al barri d’El Dahie-Bourj El Barrajne,
ubicat al sud de Beirut, la capital. L’objectiu és garantir la seguretat alimentària a 5.000 famílies
refugiades palestines o sirianes que es troben en situacions extremadament vulnerables, incloent
infants i persones amb diversitat funcional, les quals no tenen garantit l’accés a l’alimentació com
a conseqüència de les mesures decretades per les autoritats arran de la Covid-19.
Per tal d’assegurar l’accés a l’alimentació sense condicions i l’increment de la qualitat nutricional
d’aquestes famílies refugiades, cadascuna ha rebut un paquet alimentari bàsic, que conté arròs,
llenties, sucre, dolços, formatge, cigrons, melmelada, salses, faves, sal i te.
D’entre els diners recaptats amb la campanya, s’han destinat 22.000 euros donats pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament a una acció d’ajuda alimentària adreçada a garantir l’accés
a l’alimentació a 750 famílies refugiades palestines o sirianes d’Akkar i del barri sud de Beirut.
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Campanya d’emergència en suport
a la població afectada per l’explosió a Beirut
L’Associació Catalunya-Líban, juntament amb l’Associació Catalana per la Pau i la Fundació Pau i
Solidaritat de CCOO Catalunya, va iniciar una campanya d’emergència per tal de recaptar fons i
destinar-los a la població afectada per l’explosió a Beirut que va tenir lloc el 4 d’agost de 2020.
L’explosió i la posterior onada expansiva van ocasionar una multitud de danys tant personals com
materials. Els hospitals i centres sanitaris de la ciutat es van trobar desbordats i sense els recursos suficients per atendre les necessitats de totes aquelles persones que s’havien quedat sense
res. L’explosió, juntament amb la Covid-19, va suposar un col·lapse global per al país.
Davant d’aquesta situació, vam posar en marxa una sèrie d’accions orientades a dos objectius:
donar suport a l’assistència sanitària i garantir l’accés als mitjans de subsistència bàsica (aigua,
alimentació, habitatge i subministres) a les persones més afectades per l’explosió. A través del
Socors Popular Libanès (SPL), vam contribuir al tractament de pacients que van patir politraumatismes i que van ser atesos al diferents centres de salut coordinats per aquesta organització. Paral·lelament, els equips de professionals i voluntaris de l’SPL van habilitar allotjaments a diversos
indrets de Beirut.
A principis de setembre vam poder enviar al Líban 18.500 euros, com a resultat de les donacions recaptades durant la campanya i gràcies també al suport del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament. Els diners es van destinar principalment a l’adquisició d’aliments, medicaments i material de neteja. Es van distribuir paquets alimentaris i productes de neteja a 350 famílies libaneses i 100 famílies refugiades sirianes.
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Les activitats de sensibilització
Exposició fotogràfica
‘Arsal: l’impacte de la guerra en 300 km²’
Arsal és un petit municipi situat a uns 140 km de Beirut, la capital del Líban. Quan va esclatar la
guerra a la veïna Síria, Arsal tenia vora 300.000 habitants. Un cop es va desencadenar el conflicte,
aquest municipi va arribar a acollir fins a 120.000 persones desplaçades que travessaven la frontera, triplicant així la seva població.
La mostra fotogràfica ressegueix la història d’aquesta localitat libanesa fronterera amb Síria. Les
dinàmiques tant socials com econòmiques d’Arsal, ja precàries abans de l’esclat de la guerra, es
van veure alterades de manera significativa amb l’allau d’arribades de persones refugiades. La
desocupació, la difícil convivència entre la població nouvinguda i la local o el perill que encarnen
les mines antipersones són algunes de les principals amenaces per al desenvolupament de la
comunitat libanesa.
El context sanitari provocat per la Covid-19 no va permetre moure l’exposició territorialment, de
tal manera que els seus continguts es van adaptar al format online i es van publicar al canal de
Youtube corporatiu.
L’exposició forma part del projecte ‘Arsal: l’impacte de la guerra en 300 km²’, dut a terme pels
periodistes Nilton Torres i Raquel Barrera i el suport de PeMÓN Films, en el marc de la III edició
de la Beca DevReporter impulsada per lafede.cat.
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Edició online del curs d’aproximació al món àrab
Com a conseqüència de la situació generada per la Covid-19, l’edició de l’any 2020 del curs
‘Aproximació al món àrab’ es va realitzar en format virtual, entre l’1 i el 3 de desembre. Aquesta
formació s’adreça a entitats i persones que treballen en contacte amb col·lectius procedents
del món àrab, i també a tothom interessat en temes de solidaritat i cooperació. L’objectiu és
promoure el coneixement sobre el món àrab i com a eina per a la cooperació i la lluita contra el
racisme i la islamofòbia.
El programa del curs es va dividir en tres blocs: ‘Qui són els àrabs? El cas del Líban’, a càrrec de
Ghassan Saliba, president de l’Associació Catalunya-Líban; ‘Palestina, la causa central del món
àrab’, a càrrec de Hisham Abou Shrar, professor palestí de la Universitat Autònoma de Barcelona; i
‘Les revoltes al món àrab amb perspectiva de gènere’, a càrrec de Dina Bashir, activista sudanesa
pels drets humans, i Lynn Dika, artista, investigadora i activista creativa del col·lectiu LGTBIQ+.
Aquest curs es va realitzar en el marc de les ‘Jornades del Món Àrab 2020’, organitzades per l’Associació Catalunya-Líban amb la col·laboració de l’Associació Catalana per la Pau i la Fundació Pau i
Solidaritat i el suport de l’Ajuntament de Barcelona.
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Concert solidari online de
música tradicional àrab i catalana
El 21 de novembre va tenir lloc el concert dels grups Bayt El.Musiqa del Socors Popular Libanès
(Líban) i Hirundo (Catalunya). A causa de la situació de pandèmia, les restriccions d’aforament i
mobilitat, l’activitat es va realitzar de forma virtual, en directe a través del canal de Youtube de
l’Associació Catalunya-Líban i del perfil de Facebook de Bayt El.Musiqa.
Bayt El.Musiqa, grup dirigit per Hayaf Yassine, fomenta la cohesió social i la inclusió a través de
l’ensenyament musical a infants. Hirundo, dirigit per Josep Noguera, se centra en les músiques
populars i tradicionals catalanes i mediterrànies, i acull i col·labora amb instrumentistes i cantants
de procedències variades i un ampli bagatge musical i cultural.
Aquest concert es va realitzar en el marc de les ‘Jornades del Món Àrab 2020’, organitzades per l’Associació Catalunya-Líban amb la col·laboració de l’Associació Catalana per la Pau i la Fundació Pau
i Solidaritat i el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

19

20

Exposicions de fotografia i literatura
La Biblioteca de Sant Pau-Santa Creu de Barcelona va acollir entre el 9 i el 19 de desembre dues
exposicions emmarcades dins de les ‘Jornades del Món Àrab 2020’, que cada any organitza l’Associació Catalunya-Líban.
Es van poder veure dues exposicions: una sobre el llibre en llengua àrab, a partir d’una selecció
del fons documental de la biblioteca; i una altra de fotografies de Moe Shamseddine, que duu el
títol ‘La revolució libanesa del 17 d’octubre’.
Moe Shamseddine, fotògraf libanès, també va publicar una versió online de la seva exposició al
canal de Youtube de l’Associació Catalunya-Líban. Aquesta mostra fotogràfica dona el testimoni de
diversos moments viscuts a Beirut, capital del Líban, durant la tardor del 2019, quan la població va
sortir als carrers de la capital per protestar contra dècades de corrupció política, desigualtat i crisi
permanent. Shamseddine és fotògraf documental, editorial i ‘lifestyle’. Actualment viu a Barcelona.
Aquesta activitat es va realitzar en el marc de les ‘Jornades del Món Àrab 2020’, organitzades per
l’Associació Catalunya-Líban amb la col·laboració de l’Associació Catalana per la Pau i la Fundació
Pau i Solidaritat i el suport de l’Ajuntament de Barcelona.
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Taller de dansa tradicional libanesa ‘dabke’
A causa de les restriccions imposades per la Covid-19, no va ser possible realitzar el taller presencial de dansa que s’havia previst inicialment en el marc de les Jornades del Món Àrab.
No obstant, es va plantejar una col·laboració amb la comunitat libanesa de Xile i el resultat de
l’intercanvi va ser un taller online de dabke, ball folklòric característic d’alguns països d’Orient
Mitjà, com el Líban, Síria o Palestina, que va ser difós mitjançant el canal de Youtube a públics de
diferents països.
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La comunicació
A través dels nostres canals de comunicació (web, xarxes socials...) i mitjançant la col·laboració
amb els mitjans de comunicació, al llarg de l’any hem difós informació relacionada amb els projectes i activitats que duem a terme. També hem contribuït a generar continguts sobre el món
àrab, la diversitat cultural i l’actualitat internacional.

1.512

5.216

seguidors
a Facebook

visites a la web

7

373

vídeos publicats
a Youtube

seguidors a Twitter

15

aparicions als
mitjans de comunicació
2 a ràdio
2 a televisió
11 a mitjans digitals
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Contacte
Via Laietana 16, 1r pis – 08003 Barcelona
Tel. / (+34) 933 188 444
Fax / (+34) 935 533 682
E-mail / ambelliban@gmail.com
www.ambelliban.cat
Facebook / ambelliban
Twitter / ambelliban
Youtube / Associació Catalunya-Líban

Imatges: Moe Shamseddine,
Raquel Barrera, Nilton Torres,
Socors Popular Libanès i
Associació Catalunya-Líban

