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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.
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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 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)
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Treballem pel dret a la salut a Ansar, Nabatieh
Objectiu
contribuir a l’exercici real del dret a la salut de la població refugiada i libanesa en situació de vulnerabilitat

Eixos d’acció
1. Enfortir l’atenció sanitària primària i especialitzada per garantir l’accés de la població en situació de major vulnerabilitat. Treballem en la millora i l’adequació del centre sanitari local i
la formació en gènere del personal sanitari.
2. Millorar les capacitats de la població per a la protecció i defensa del seu dret a la salut mitjançant activitats de formació i empoderament. Treballem per a la sensibilització en matèria d’educació per a la salut i drets humans de la població d’Ansar, en especial la infància i
les dones. Aquesta línia es complementa amb la campanya de difusió dels serveis oferts al
centre sanitari.
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. Construïm un espai comunitari d’incidència i
denúncia en el dret a la salut i duem a terme un programa de sensibilització en gènere i
sobre la diversitat funcional, així com una campanya per informar sobre els perills de les
mines antipersona.
> Fons aprovats (€): 49.950
> Cofinançament: Ajuntament de Barcelona
> Entitat sòcia local: Socors Popular Libanès (SPL) i Association of Building and Solidarity for
Social Welfare.
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Les campanyes i col·laboracions
Acord amb els laboratoris Eurofins Megalab
El mes de març, l’Associació Catalunya-Líban va establir un acord de col·laboració amb els laboratoris Eurofins Megalab per a la realització de proves PCR per detectar la Covid-19, en aquells
moments un requisit obligatori per a viatges internacionals.
Així, les persones del col·lectiu libanès i les associades i amigues de l’entitat de qualsevol nacionalitat van poder accedir al test a un preu especial de 75 euros.

Campanya de vacunació per a persones en situació de
vulnerabilitat al Líban
El mes de maig, i davant de la preocupant situació de la pandèmia al Líban (prop de mig milió de
persones contagiades de coronavirus i només al voltant de 110.000 amb la primera dosi administrada, molt lluny de la immunitat col·lectiva per a una població propera als 6 milions de persones,
entre libaneses i refugiades d’origen sirià i palestí), vam adherir-nos a la crida del Socors Popular
Libanès per poder vacunar la població libanesa més vulnerable.
A través de la nostra web, es van poder realitzar donacions orientades a aquesta finalitat.

Crida urgent per a un trasplantament de ronyó
Ens vam unir a la campanya del Socors Popular Libanès per recaptar fons destinats a l’operació
d’una dona libanesa que necessitava urgentment un trasplantament renal.
La pacient, mare d’un nen de sis anys, es trobava ingressada a l’Hospital de Sant Georges de
Beirut, on s’havia de dur a terme l’operació. El cost de la intervenció era de 20.000 dòlars i la
família, dins del context de greu crisi econòmica i financera que travessa el país, no podia fer
front a la despesa.
Finalment, la crida de solidaritat va tenir un bon final, ja que l’operació es va poder realitzar
amb èxit.
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Les activitats de sensibilització
Curs online d’aproximació al món àrab
L’Associació Catalunya-Líban va impartir una nova edició del Curs d’aproximació al món àrab,
adreçat a entitats i persones treballadores en contacte amb col·lectius procedents del món
àrab, i en general a tothom interessat en temes de solidaritat i cooperació.
L’activitat era gratuïta i va tenir lloc els dies 29 i 30 de novembre i 1 de desembre en format virtual, a través de la plataforma Zoom.
El programa ofert va ser el següent:

29 novembre / Qui són els àrabs? El cas del Líban
La pluralitat ètnica i religiosa en el món àrab. Importància geogràfica, política i econòmica. El Líban: realitat sociopolítica i polítiques de solidaritat i cooperació.
Impartit per Ghassan Saliba, president de l’Associació Catalunya-Líban.

30 novembre / Palestina, una història de resistència
Polítiques de solidaritat, moviments de dones palestines i lluita d’alliberament nacional.
Impartit per Hisham Abou Shrar, professor palestí de la Universitat Autònoma de Barcelona.

1 desembre / Les revoltes al món àrab amb perspectiva de gènere
El paper de les dones a les revoltes i la seva importància en la transformació social, a través dels
casos del Sudan i el Líban.
Impartit per Dina Bashir, activista sudanesa pels drets humans, i Lynn Dika, artista, investigadora
i activista creativa del col·lectiu LGTBIQ+.
Aquest curs formava part de les Jornades del Món Àrab, una iniciativa de l’Associació Catalunya-Líban que
tenen com a objectiu promoure el coneixement sobre el món àrab i contribuir a difondre la creativitat artística
de la joventut àrab resident a Catalunya. En aquesta edició 2021, les jornades van comptar amb la col·laboració de l’Associació Catalana per la Pau, la Fundació Pau i Solidaritat, l’Associació Cultural Armenia de Barcelona, el Socors Popular Libanès i la Biblioteca de Nou Barris; i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

14

Exposició fotogràfica
‘Perquè no ho oblidem (forats de bala)’
El 13 de novembre es va inaugurar a la Biblioteca de Nou Barris l’exposició Perquè no ho oblidem
(forats de bala) del fotògraf libanès Moe Shamseddine.
La mostra donava testimoni de diferents edificis de Beirut on hi romanen restes de la violència
que va viure el país durant la seva llarga guerra civil (1975-1990). Amb les fotografies dels impactes de bala que encara es poden veure avui en dia als edificis de la capital libanesa, Shamseddine ha volgut que aquestes fotografies siguin un recordatori d’un conflicte que va deixar més de
120.000 víctimes mortals.
El 18 de novembre al mateix espai de l’exposició, l’autor va oferir una presentació d’aquest treball
i una visita guiada.
Aquesta exposició formava part de les Jornades del Món Àrab, una iniciativa de l’Associació Catalunya-Líban
que tenen com a objectiu promoure el coneixement sobre el món àrab i contribuir a difondre la creativitat artística de la joventut àrab resident a Catalunya. En aquesta edició 2021, les jornades van comptar amb la col·laboració de l’Associació Catalana per la Pau, la Fundació Pau i Solidaritat, l’Associació Cultural Armenia de Barcelona, el Socors Popular Libanès i la Biblioteca de Nou Barris; i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.
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“It’s the photographer’s unique privilege to capture silence. A silence that remains
after the loudest and worst possible noise, a silence that makes us all equal, fragile
humans, all -in the end- standing at the same side: in front of bullet holes.”
(Moe Shamseddine)
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Conferència ‘El genocidi contra el poble armeni:
l’arribada de persones refugiades al Líban’
El 18 de novembre va tenir lloc a la Biblioteca de Nou Barris la conferència El genocidi contra
el poble armeni: l’arribada de persones refugiades al Líban, a càrrec de Armen Sirouyan, arquitecte
i membre de l’Associació Cultural Armenia de Barcelona, i amb la moderació de Ghassan Saliba,
president de l’Associació Catalunya-Líban.
Durant la xerrada, que va comptar amb una bona participació per part del públic assistent, es van
abordar els principals elements històrics i polítics del genocidi contra el poble armeni, que es va
produir l’any 1915 a mans de l’Imperi Otomà i que va causar l’assassinat de més d’un milió i mig
de persones i centenars de milers de persones refugiades. Una part d’aquells i aquelles que van
haver de partir buscant refugi van acabar arribant al Líban.
Aquesta conferència formava part de les Jornades del Món Àrab, una iniciativa de l’Associació Catalunya-Líban
que tenen com a objectiu promoure el coneixement sobre el món àrab i contribuir a difondre la creativitat artística de la joventut àrab resident a Catalunya. En aquesta edició 2021, les jornades van comptar amb la col·laboració de l’Associació Catalana per la Pau, la Fundació Pau i Solidaritat, l’Associació Cultural Armenia de Barcelona, el Socors Popular Libanès i la Biblioteca de Nou Barris; i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.
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Concert online de música tradicional libanesa,
catalana i armènia
El 27 de novembre va tenir lloc un concert online a través de les xarxes socials que combinava
peces de la música tradicional libanesa i armènia amb la música i la dansa folklòrica catalana.
Les actuacions anaven a càrrec de professors del grup Bayt El.Musiqa del Socors Popular Libanès (Líban), dirigit per Hayaf Yassin; el grup Aiguabarreig (Catalunya), dirigit per Josep Noguera;
i el conjunt de dansa de l’associació Som Riu d’Or. El músic de Bayt El.Musiqa, Ahmed Al Kair, va
interpretar també amb l’instrument duduk, una peça tradicional armènia (Sareri Hovin Mernem).
El concert es es va poder seguir en directe a través del canal de Youtube de l’Associació Catalunya-Líban i del perfil de Facebook de Bayt El.Musiqa.
Aquesta conferència formava part de les Jornades del Món Àrab, una iniciativa de l’Associació Catalunya-Líban
que tenen com a objectiu promoure el coneixement sobre el món àrab i contribuir a difondre la creativitat artística de la joventut àrab resident a Catalunya. En aquesta edició 2021, les jornades van comptar amb la col·laboració de l’Associació Catalana per la Pau, la Fundació Pau i Solidaritat, l’Associació Cultural Armenia de Barcelona, el Socors Popular Libanès i la Biblioteca de Nou Barris; i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.
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Cicle ‘Què està passant al món àrab. 10 anys de l’esclat
de les revolucions’
Juntament amb la Fundació Solidària Flama, l’Associació Catalunya-Líban va organitzar una sèrie
de conferències en format online per commemorar el desè aniversari de l’esclat de les revolucions al món àrab.

14 de juny / Tunísia: perspectives de futur des de la visió feminista
Amb Sonia Farjallah, professora de la Universitat de la Kabilia (Nabel). I presentació a càrrec de
Ghassan Saliba, president de l’Associació Catalunya-Líban.

8 de juliol / Les revoltes al Marroc: quins resultats?, quines perspectives?
Amb Mouad El Johri, professor i enginyer, adjunt al secretari general de Via Democràtica del Marroc. I presentació a càrrec de Francesc Tubau, de la Fundació Solidària Flama.
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20 d’octubre / El Líban després de la revolta d’octubre de 2019: situació
actual i perspectives
Amb Ali Mousawi, president del Secours Populaire Libanais. I presentació a càrrec de Ghassan
Saliba, president de l’Associació Catalunya-Líban.

16 de novembre / El Sudan davant un nou cop d’estat
Amb la Dra. Khansa Mahjoub, membre del Front d’Enginyers Demòcrates i de la Unió de Dones
Sudaneses. I presentació a càrrec de Xavier Cutillas, president de l’Associació Catalana per la Pau.
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La comunicació
A més a més de difondre periòdicament informació a través de les nostres xarxes socials,
durant el 2021 vam treballar per millorar l’accessibilitat a la nostra web per part d’usuaris
de fora de Catalunya.
Així, vam inaugurar una versió reduïda de la
pàgina en llengua anglesa, amb la possibilitat d’accedir a l’apartat de donacions, tot promovent la captació de fons i la solidaritat dels
nostres públics internacionals.
També vam reforçar la nostra política de transparència, amb la creació d’una secció específica a la web, que aglutina tota la documentació
institucional, juntament amb les memòries corporatives i financeres.

1.666

7.642

seguidors
a Facebook

visites a la web

5

445

nous vídeos
a Youtube

seguidors a Twitter
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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

