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Encara que amb un cert retard us informem de les diferents activitats relacionades 

amb la sensibilització, que s’han fet des d’aquesta delegació. 

Durant el mes de novembre del 2012, les diferents ONG que estem en el Consell de 

Solidaritat de l’Ajuntament varem passar pels diferents Centres de Secundaria que hi 

ha en el poble, proposant una reflexió i un debat sobre el significat de la solidaritat i 

la cooperació, els alumnes van opinar i escriure les seves idees i opinions. 

Aquí en teniu algunes opinions: 

 
Què s’ha de canviar en el món? 
Menys pobresa i més ajuda als necessitats. 
El treball ha de ser per tothom. 
El racisme, la desigualtat. 
Les guerres. 
Igualtat per a tots. Tots tenim els mateixos drets. 
La desigualtat en els recursos humans. 
Les grans diferències entre pobres i rics. 
Les desigualtats entre homes i dones. 
Els nens que treballen i són explotats. 
Tothom ha de tenir el dret a anar a l’escola. 
El treballar amb condicions dolentes. 
La violència contra les dones. El maltractament. El masclisme. 
La crisi. 
La fam. La manca d’aigua 
Ser més lliures. 
Sí. Tots som persones, és igual el color de la pell i la situació econòmica. Tots hem 
nascut i crescut a la Terra. Tots tenim el dret a ser feliços. 

 
Som iguals en drets?Sí o No 
No, molta gent viu en condicions extremes i passa gana. 
No, perquè hi ha persones que viuen per sota nostre i persones que viuen per sobre 
nostre. 
No, perquè hi ha llocs a on no hi ha escoles, ni hospitals. És injust per la gent que viu 
allà. 
No, perquè hi ha llocs i països a on no es respecten els drets de la gent. 
No, perquè no tots tenim els mateixos recursos.     
Si, però en realitat no és així. 
No, perquè no tots tenim els mateixos drets. 
Si, som iguals en drets, ningú és millor que un altre. 
 
 
 



 

També es va fer una exposició on es va mostrar 

els projectes i treballs que es fan des de les 

diferents ONG, com és natural Agermanament 

va mostrar el seu treball i els seus projectes. 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta exposició va tenir força visitants servint així per 

la sensibilització dels calellencs i calellenques.  

Els nois i noies dels Centres de Secundaria van visitar i 

comentar també aquesta exposició. Fent un petit treball 

sobre la mateixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

També des de Calella es va portar el taller del bagul de les joguines a l’escola Jaume 

I de Pineda. Aquesta activitat es va fer just abans de Nadal, el dia 19 de desembre. 

Els nens i nenes de quart de primària, quatre grups, hi van participar amb gran 

interès, escoltant, preguntant, interessant-se per les joguines i pels nens i nenes que 

viuen en el Camerun.  

 

 

Es van posar els vestits camerunesos, es 

van guarnir amb els braçalets i van 

intentar demostrar que ells també poden 

portar una cistella al cap. I també ens van 

demanar de fer un taller de fer joguines 

tan boniques com les que portaven. 

 

 



Al final ens van recitar un poema que havien après per Nadal:  

 
Si haguessis nascut    
En una altra terra,  
Podries ser blanc,  
Podries ser negre...  
Un altre país  
Fora casa teva,  
I diries "sí"  
En un altra llengua.  
Tindries més sort  
O potser més pega...  
Tindries amics  
I jocs d'una altra mena;  
Podries llegir  
Contes i poemes,  
O no tenir llibres  
Ni saber de lletra.  
Podries menjar  
Cases llamineres  
O només crostons  
Secs de pa negre.  
Podries ....podries...  
Per tot això pensa  
Que importa tenir  
les mans ben obertes  
i ajudar qui ve  
fugint de la guerra  
fugint del dolor  
i de la pobresa  
Si tu fossis nat  
A la seva terra  
La tristesa d'ell  
Podria ser teva. 
 

 

Va ser un matí molt ben aprofitat tant pels grans com pels petits. 

 
 
 


