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1. Resum executiu 
 

Nom Palestina D-ESC 

Ubicació Barcelona 
Ramallah 

Període d’execució Data d’inici: 15/10/2017 
Data de finalització:15/10/2019 

Cost total  115.831,47 € 
Subvenció Ajuntament Barcelona 90.261,47 € 
Avaluador Sàgar Malé Verdaguer 

 

 

2. Introducció 
 

a. Antecedents i objectius de l’avaluació 
 
L’acció a avaluar és el projecte “Palestina D-ESC””, finançat per l’Ajuntament de Barcelona. 
 
El projecte pretén "incrementar el compromís de la ciutadania de Barcelona en la defensa i 
protecció dels drets econòmics, socials i culturals del poble palestí", buscant una millora 
quantitativa i qualitativa de la sensibilitat social de la ciutadania de Barcelona respecte a les 
violacions de Drets Humans que sofreix la població palestina. 
 
El context d’intervenció s’ha generat partint de tres eixos de treball: 
 
1. La millora de la perspectiva de la sensibilitat al conflicte palestí de la ciutadania 
barcelonina mitjançant la promoció dels drets culturals del poble palestí: la música i el 
cinema palestí. 
 
2. La promoció del coneixement dels treballadors/es i seccions sindicals de la ciutat de 
Barcelona, sobre la vulneració dels drets econòmics, socials i ambientals del poble palestí. 
 
3. Sensibilització i mobilització social del jovent de Barcelona en l'àmbit de l'educació formal 
per a transformar actituds i comportaments en pro de la pau i coneixement de les violacions 
dels drets humans del poble palestí. 
 
El canvi proposat és tant a escala grupal, en l’àmbit cultural del cinema i música de 
Barcelona, com en l’àmbit empresarial, en treballadors/es i seccions sindicals i en l’educació 
formal en joves i estudiants universitaris; com també es pretén que sigui en l’àmbit 
d’incidència com en l’àmbit comunicatiu. 
 
És imprescindible, analitzar i valorar el que s’ha aconseguit en aquest projecte. És de gran 
interès per l’ACP impulsar un procés avaluatiu, ja que l’ACP considera l’avaluació una 
disciplina fonamental per l’aprenentatge i la presa de decisions. Tenint en compte la 
naturalesa del projecte, així com la ferma voluntat d’avançar cap a la justícia global i millorar 
les seves capacitats d’actuació, l’avaluació ex post es farà seguint la Teoria del Canvi. 
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En aquest sentit, amb aquesta avaluació es pretén extraure elements de reflexió i 
aprenentatge col·lectiu per a tots els actors implicats sobre la integració efectiva d’un 
enfocament de gènere basat en drets humans en totes les fases del projecte, els resultats 
assolits en termes d’apoderament i canvi en les relacions de poder entre titulars, així com 
sobre els processos de participació. Entenem que una correcta anàlisi en el marc de la 
Teoria del Canvi ens oferirà las eines per millorar les nostres actuacions futures i alimentar 
la presa de decisions. A més a més, l’avaluació ha de servir com a eina d’apoderament i 
comunicació per tota la població vinculada en el projecte. 
 
 

b. Preguntes principals i criteris de valoració: definició 
 
També, seguint els termes de referència de l’Associació Catalana per la Pau per aquesta 
consultoria, aquestes són les preguntes de l’avaluació final i a continuació la seva definició:  
 

Participació.  
Impacte.  
Pertinència.  
Eficàcia.  
Eficiència 

 
Participació 
 
Analitzar quina ha estat la participació dels col·lectius protagonistes del projecte, 
especialment les dones, al llarg de les diferents fases de la intervenció i en els 
espais de presa de decisions, i si aquesta participació ha estat significativa, activa, 
protagonista, responsable i lliure. Algunes propostes orientatives de preguntes: 
 

- La intervenció s’ha dissenyat de manera participativa amb els beneficiaris? S’han 
establert mecanismes per garantir la participació dels col·lectius? 
- La definició de les persones participants en el projecte va ser adequada als seus 
objectius? 
- Quins actors han participat a cada fase de la intervenció? En quina mida? 
- Hi ha hagut espais, processos i canals participatius? Han sigut eficaços? 
- La intervenció inclou mides específiques orientades a l’apoderament de les persones 
participants i les organitzacions locals? 
- En quina mesura les activitats previstes han estat accessibles i han promogut la 
participació activa de les dones i els col·lectius més desafavorits? 
- La intervenció ha creat les condicions per a la participació i la inclusió entre 
col·lectius en altres àmbits de la vida social? 

 
Impacte 
 
Principals impactes positius, negatius i no previstos. Algunes propostes 
orientatives de preguntes: 
 

- Ha contribuït el projecte a aconseguir l'objectiu global proposat? 
- S'ha aconseguit un canvi en l'increment de consciència, contribució al debat, canvi 
d'opinió pública? 
- S'ha aconseguit un impacte positiu sobre els/es destinataris/es previstos/es? 
- S'han produït impactes negatius i positius no previstos sobre els/les destinataris/es? 
- L'estratègia utilitzada durant el projecte ha estat la més adequada? 
- El projecte ha estat flexible i capaç d'adaptar-se a canvis donats en el context? 
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Pertinència 
 
Analitzar origen de la iniciativa, prioritats dels beneficiaris, prioritats temàtiques de 
l’Ajuntament de Barcelona, polítiques existents i complementarietat amb altres iniciatives. 
Algunes preguntes orientatives: 
 

- Els objectius i disseny del projecte estaven formulats d’acord amb les necessitats, 
demandes i prioritats dels beneficiaris? 
- La planificació del projecte incorpora objectius i productes, accions orientades en el 
marc de la teoria del canvi de l’Educació per la Justícia Global? 
- La descripció dels mecanismes estaven orientats d’acord en la teoria del canvi de 
l’Educació per la Justícia Global? 
- Els problemes identificats es corresponen amb la realitat i les prioritats locals, així 
com amb els objectius proposats i els terminis establerts en la campanya 
- Han canviat les prioritats de les participants des de la definició de la intervenció?. En 
cas afirmatiu, s ‘han adaptat les intervencions a aquests canvis? 
- S’han tingut en compte anàlisi de gènere bast en drets humans en la fase de disseny 
del projecte? 
- Existeix coherència i complementarietat amb altres intervencions implementades a 
Barcelona i Catalunya? 
- Ha estat coherent el projecte a l'hora d'identificar nous col·lectius i àrees 
d'intervenció on treballar les desigualtats i promoure les drets humans? 
 

Eficàcia 
 
Analitzar de manera sistemàtica els principals assoliments del projecte en 
relació amb els objectius plantejats i als productes esperats en clau de Teoria del canvi. 
Considerar tant aquells objectius i resultats plantejats a l’inici del projecte com aquells 
incorporats al llarg del procés d’execució en exercicis programats de reorientació del 
projecte. Es tenen en compte també els processos que van portar a l’assoliment (o no) dels 
resultats. 
 

- En quina mesura s'han aconseguit els productes previstos en el moment de finalitzar 
el projecte 
- Els productes i les fonts de verificació previstes permeten valorar l’assoliment en el 
marc de la teoria del canvi? 
- Les actuacions realitzades han sigut adequades per l’assoliment dels productes i 
objectius? S'han aconseguit altres efectes no previstos? 
- Quins han sigut els principals productes assolits per la intervenció vers la realització. 
- S 'ha anat més enllà de l'execució de les activitats previstes? 
- En la implementació, hi ha hagut esforços apropiats i sistemàtics per incloure els 
diferents col·lectius identificats? Han trobat dificultats els destinataris, les dones, per 
accedir a les activitats de la intervenció? 
- S’ha incorporat la perspectiva de gènere o teoria feminista en el disseny de les 
activitats? 
- Quins factors del context poden haver afavorit o perjudicat l’assoliment dels objectius 
i productes 

 
Eficiència 
 
Utilització de recursos (humans i materials), compliment del cronograma, transformació 
dels recursos en resultats: 
 

- S'han respectat els cronogrames i temps previstos? Quines han estat les causes 
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principals que han provocat retards? 
- S'han respectat els pressupostos establerts inicialment en el document de 
formulació? 
- Quines han estat les implicacions dels recursos humans assignats respecte a 
l'eficiència del projecte. 

 

3. Descripció resumida de la intervenció avaluada 
 
 
Amb aquest projecte es pretenia incrementar el compromís i la sensibilitat sobre el conflicte 
palestí de la ciutadania de Barcelona, obrir espais de diàleg, intercanvi, aprenentatge, 
reflexió, recerca i denúncia de la població de la ciutat, sobre els drets econòmics, socials i 
culturals del poble palestí. 
 
El projecte ha treballat en tres àmbits de població a Barcelona.  
 

- Primerament els drets culturals del poble palestí amb l’entramat cultural barceloní 
(música i cinema)  amb el Programa “Música DDHH Palestina” on han participat Al 
Kamandati (Palestina), Cordes del Món, ESMUC i Taller de Músics (Barcelona).  I el 
“Cicle de Cinema "Conflicte: Palestina” on han participat Sodepau i la Federació 
Catalana Cine Clubs. 
 

- En segon terme els drets  econòmics i socials, creant sinergies entre cooperatives 
agrícoles, escoles agrícoles  i seccions sindicals amb la participació de la Palestinian 
Farmers Union (Palestina), la Fundació Pau i Solidaritat i CCOO i diverses 
cooperatives agrícoles i escoles. S’ha realitzat una investigació per part de la 
periodista Ana Basanta i una presentació on ha participat el palestí Mustapha 
Bargoutti. 
 

- En tercer lloc el dret a l'educació amb jovent d’educació no-formal i estudiants 
universitaris, per a transformar actituds i comportaments i promoure el 
coneixement de les violacions dels drets humans del poble palestí, on han participat 
Palestinian Circus School (Palestina), i a Barcelona l’Ateneu 9Barris i diverses 
escoles de circ, una escola i una entitat de drets humans . 

 
 
Aquest és el resum  de les recomanacions després d’analitzar el projecte en totes les 
preguntes plantejades 
 
1) L’art i la cultura com a activitat d’educació per la transformació social és original respecte 
a altres propostes existents, pertinent per la seva capacitat de crear comunicació 
intercultural i té un potencial transformador sostenible en el futur. Algunes de les lliçons 
apreses en aquest projecte haurien de permetre la seva continuïtat en el futur d’activitats 
on la cultura no sigui sols mostrada, sinó que sigui un vehicle de defensa de drets 
d’activisme.  
 
2) Els actors en agrupació, en activitats com les d’aquest projecte, haurien de ser aliances 
sòlides, en el sentit que el rol estigui més clarament definit i la participació econòmica en el 
projecte. Malgrat pugui actuar el factor de canvi en l’execució de les accions, els actors 
alternatius no sempre són presents possibles. De totes maneres cal fer un mapatge d’actors 
que permeti alternatives de canvi, per assolir els productes esperats, i en aquest sentit el 
projecte ha tingut una fortalesa, ja que aquestes existien.  
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3) A més els actors han de tenir una implicació molt forta en les àrees del projecte, així com 
una identificació política o en els drets humans, ja que en cas contrari poden tenir menys 
efectes les accions d’un projecte que no es basa sols en accions puntuals de sensibilització.  
 
4) La participació dels actors palestins en un projecte d’aquesta mena, hauria d’estar en la 
mateixa o en més importància i rol que els actors en concertació de Barcelona o Catalunya, 
encara que no sigui en un projecte de cooperació per a la justícia global (i sempre que sigui 
possible). 
 
5) La creació d’aliances interculturals d’actors de Palestina i de Barcelona o Catalunya  dona 
major solidesa als efectes buscats en els objectius del projecte i una possibilitat de 
continuïtat i d’impacte futur.  Les experiències  peer to peer  són una clau important per l’èxit 
d’aquest projecte.  
 
6) Les cooperatives agrícoles palestines necessiten conèixer models de funcionament i de  
gestió alternatius (a més de difondre la seva situació de vulneració de drets com a entitats 
palestines i aconseguir suports) i per aquesta raó les trobades amb cooperatives o escoles 
agrícoles. També, doncs, les experiències  peer to peer  són una clau important per l’èxit 
d’aquest projecte. Malgrat tot, per una concepció de com organitzar els drets polítics i legals 
dels treballadors, el coneixement i l’intercanvi de les experiències sindicals haurien de ser 
presents en aquest eix d’accions.  
 
7) Cal continuar les activitats educatives lligades a programes universitaris, ja que, com s’ha 
dit  a les lliçons apreses, permet arribat a un tipus de participant amb un alt nivell 
d’implicació futura. 
  
8) La realització de productes comunicatius, tal com hem vist a les lliçons apreses, permeten 

la difusió a un major públic ample quan les accions d’intercanvi d’aquest tipus de projecte i 

continuar quan aquestes acaben. Així és bo que estiguin integrades a les mateixes activitats, 

com el documental realitzat que ha estat a les activitats de música i de cinema, i l’informe 

que ha integrat totes les activitats.  

9) En la continuïtat futura del projecte caldria treballar molt més l’enfocament de gènere en 

el projecte, que ha estat dèbil, en especial en: 1- la transversalització de l’equitat de gènere, 

ja que l’enfocament de gènere sols s’ha aplicat en accions específiques. 2- l’apoderament de 
les dones ja que hi ha hagut una dèbil presència de dones o entitats de dones, en especial en 

les delegacions palestines, apoderades en la presa i amb la possibilitat de presa de decisions. 

3- promoure la visibilització de la contribució de les dones en els camps del projecte, en 

especial en la cultura.  

 

4. Metodologia utilitzada durant l’avaluació 
 
 

a. Metodologia i tècniques aplicades 
 
L’avaluador ha tingut dues fonts d’anàlisi en cada una de les fases d’elaboració de 
l’avaluació:  
 

- els documents lliurats per l’ACP contenint tota la informació d’execució del projecte, 
en la fase de laboratori 
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- les entrevistes semiestructurades amb alguns dels principals protagonistes de les 
accions del projecte, en la fase de camp 

 
1) Fase de laboratori: relació de fonts de verificació lliurades 
 

A. Drets culturals 
 
A1. Música 

 

A1.1 Concert 

1. Material fotogràfic intercanvi entre musics palestins i catalans 
2. Material fotogràfic concert 
3. Serveis tècnics CC El Born 
4. Actes reunions amb musics 
5. Entrades concerts 
6. Agenda musics a Barcelona 
7. Cartes invitació a musics 
8. Clipping premsa 
9. Document audiovisual “Dues Ribes” 
10. Material fotogràfic presentació documental 

 
A1.2 Tallers de Música 

1. Material educatiu Catalan Workshop 
2. Material gràfic Taller de Musics 
3. Foto i vídeo Taller Esmuc 
4. Assistència Esmuc 
5. Assistència Taller de Musics 

 
A2. Cicle Cinema 

1. Programa de ma cicle cinema 
2. Cartell cicle cinema 
3. Material fotogràfic cicle cinema 
4. Conveni de col·laboració entre ACP i zumzeig 
5. Conveni de col·laboració entre ACP i Sodepau 
6. Actes reunions cinema 
7. Fitxes pel·lícules 

 
A3 Declaració manifest 

1. Material gràfic declaracions  

2. Manifest Palestina batega 

 

B. Drets econòmics 
 
B1. Sindicats 

 

B1. 1 Delegació sindicalistes 

1. Material gràfic delegació 
2. Agenda sindicalistes 
3. Cartes invitació 
4. Document context per visites PFU-ACP 
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B1.2 Jornada Dona i Treball 

1. Material gràfic Jornada 
2. Cartell Jornada dona i treball 

 
B1.3 Jornada sindicats agricultura 

1. Material gràfic 
2. Cartell Jornada 

 
B2.  Informe  

1. Informe viure sota la ocupació 
2. Material fotogràfic reunions institucionals 
3. Material gràfic presentació informe 
4. Clipping premsa presentació informe 
5. Agenda i altres documents de la visita Dr Barghouti per la presentació de 

l’informe 
 

C. Drets educació Escola DDHH Palestina 
 
C1 Seminari UB 

1. Material fotogràfic seminari 
2. Programa de ma seminari 
3. Assistència seminari 
4. Avaluació seminari 
5. Certificats participants seminari 

 
C2 Escola circ palestí 

1. Material gràfic circ Sarab 
2. Conveni, assegurances i cartes invitació PCS 
3. Actes reunions amb Ateneu9B i convenia Ateneu 9B 
4. Cartells i programes circ 
5. Tallers circ 
6. Agenda escola de circ palestina 
7. Material premsa i clipping premsa 
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2) Fase de camp: pla d’entrevistes semi-estructurades 
 

DATA ACTORS DEL 
PROJECTE 

INSTRUMENTS CRITERIS 
 

15/19/19 
06/02/2020 

Associació Catalana per 
la Pau 
 
Tere Palop (tècnica del 
projecte) 

Entrevista d’acompliment i 
organització de l’avaluació 

Tots els criteris 

Eix 1- Drets culturals 
18/03/2020 Projecte musical Cordes 

del Món 
 
Marta Roma  (música) 

Entrevista semi-
estructurada 

Participació 
Impacte 
Pertinència 
Eficàcia 

27/02/2020 Projecte musical Cordes 
del Món 
 
Ana Rossi (música) 

Entrevista semi-
estructurada 

Participació 
Impacte 
Pertinència 
Eficàcia 

18/03/2020 Al Kamandajti 
Iad Staiti (director) 
 

Entrevista semi-
estructurada 

Participació 
Impacte 
Pertinència 
Eficàcia 

05/03/2020 ESMUC 
Gianni Ginesi 

Entrevista semi-
estructurada 

Participació 
Impacte 
Pertinència 
Eficàcia 

04/03/2020 Isaac Carbonell 
(director documental) 

Entrevista semi-
estructurada 

Participació 
Impacte 
Pertinència 
Eficàcia 

05/03/2020 Sodepau 
Àrab i Mediterrani de 
Catalunya 
 
Meritxell Bragulat 
(directora) 

Entrevista semi-
estructurada 

Participació 
Impacte 
Pertinència 
Eficàcia 

Eix 2- Drets econòmics socials i ambientals 
26/03/2020 Palestinian Farmers 

Union 
Abbas Melhim 
 

Entrevista semi-
estructurada 

Participació 
Impacte 
Pertinència 
Eficàcia 

26/02/2020 Ana Basanta 
 
 

Entrevista semi-
estructurada 
 

Participació 
Pertinència 
Eficàcia 
 

Eix 2- Drets econòmics socials i ambientals 
24/03/2020 Palestinian Circus, 

School  
Shadi Zmorrod 
(director) 

Entrevista semi-
estructurada 

Participació 
Impacte 
Pertinència 
Eficàcia 

28/02/2020 Paula Nasarre Entrevista semi-
estructurada 

Participació 
Impacte 
Pertinència 
Eficàcia 

 



11 
 

A la fase d’elaboració de l’informe s’ha creuat les diverses informacions obtingudes de 
les fonts d’informació esmentades, seguint metodològicament la teoria de canvi i 
l’enfocament de gènere i drets humans.  
 
 

b. Condicionants i límits de l’estudi realitzat 
 
Per part de l’entitat contractant hi ha hagut una disponibilitat total d’accés a la informació 

i de preparació de l’avaluació. 

L’únic condicionant és que el projecte s’ha basat únicament en entrevistes semi-

estructurades i no grups focals per dues raons: 

- La gran quantitat i varietat d’actors que hi ha participat, molts d’ell treballant en 

concertació. 

- La diversitat territorial tant a la ciutat de Barcelona com internacional, entre 

Palestina i Catalunya 

 

  



12 
 

5. Anàlisis de la informació recopilada: criteris 
d’avaluació 
 
 
A continuació s’analitza la informació del projecte partint de les 5 preguntes de l’avaluació 
definides als termes de referència:  
 

Participació.  
Impacte.  
Pertinència.  
Eficàcia.  
Eficiència 

 
 

5.1 Participació  
 
 

 
PARTICIPACIÓ DELS ACTORS IMPLICATS EN EL PROCÉS DE CANVI 

  
Actors principals en agrupació 

Actor previst Participació o canvi 
Associació Catalana per la 
Pau 

Ha estat l’actor principal en totes les fases del projecte. 
  
100% de participació 

Fundació Pau i Solidaritat  La participació de la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO ha 
estat poc rellevant, malgrat ser identificat en el mapeig 
d’actors com un actor principal.  
 
El seu paper estava previst, en especial, en aquesta activitat:  
 

En l’àmbit dels drets econòmics i socials, 
s’interrelacionaran en un mateix espai i intervindran la 
Fundació Pau i Solidaritat de CCOO, les Seccions sindical 
de l’Ajuntament de Barcelona del Sindicat de CCOO de 
Catalunya, i la secció sindical d'Aigües de Barcelona del 
Sindicat de CCOO de Catalunya. 

 
L’eix 2 d’accions referents a Drets econòmics socials i 
ambientals, però, va ser coordinat per l’Associació Catalana 
per la Pau, amb un pes important de la Palestinian Farmers 
Union. El pes, no va ser de la Fundació Pau i Solidaritat, ni 
de les Seccions sindicals de l’Ajuntament de Barcelona del 
Sindicat de CCOO de Catalunya, i la secció sindical d'Aigües 
de Barcelona del Sindicat de CCOO de Catalunya.  
 
En tot cas aquest actor va coordinar conjuntament amb 
l’Associació Catalana per la Pau la xerrada del 28 de maig de 
2019 “Dona i Treball a Palestina on  hi va assistir unes 20 
persones.  També pa participar a xerrada del 10 de maig de 
2018 de la delegació de sindicalistes palestins a la Sala 
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l’Assemblea de l’Edifici de CCOO, amb 50 persones 
assistents.  
 
10% de participació en el projecte i 20% de participació 
en l’Eix 2 d’activitats 
 

Federació Catalana de 
Cineclubs de Catalunya 

El seu paper ha estat puntual  a una activitat concreta de 
l’Eix 1- Drets culturals. En concret es va poder programar a 
diverses  el Cicle de Cinema "Conflicte: Palestina” entre el 30 
de gener i el 15 de febrer de 2019. Malgrat tot, el pes 
d’aquesta activitat va ser coordinat per Sodepau juntament 
amb l’Associació Catalana per la Pau.  El seu paper va ser 
molt important, però, fora de la ciutat de Barcelona.  
 
A més, a Barcelona aquesta activitat es va portar a terme a 
la sala Zumzeig, que no està federada, de manera que potser 
el seu paper va ser més actiu fora de Barcelona.  
 
Certament, si mirem el paper que se li atorgava en el 
document de formulació del projecte, aquest és poc concret:  
“potenciar a través del cine, el coneixement d’altres realitats, 
i obrir diàlegs i debats en nous espais, i per tant, amb el 
projecte, es busca la col·laboració mútua, a través de 
l’experiència de les dues organitzacions, per tal de donar a 
conèixer situacions de desigualtat entre Nord i Sud, al mateix 
temps, que contribueix a trencar barreres culturals, origen 
del desconeixement d’altres realitats.” 
 
0% de participació en el projecte (en l’àmbit de 
Barcelona) i de participació en l’Eix 2 d’activitats 
 

CONCLUSIONS: 
PARTICIPACIÓ O EL 
CANVI 

El consorci que va ser inicialment identificat és dèbil, ja que 
els actors principals en agrupació amb l’Associació Catalana 
per la Pau van jugar un rol puntual. Aquest tema ha estat 
una debilitat del projecte inicialment identificat. Això no 
significa que el projecte no hagi trobat actors consorcis 
sòlids, però no en la identificació inicial d’actors.  
 
De fet es podria dir que hi ha hagut un canvi de rols en els 
actors en agrupació: en lloc de la Fundació Pau i Solidaritat 
i la  Federació Catalana de Cineclubs de Catalunya, es podria 
dir que a Barcelona els actors han estat Cordes del Món i 
Sodepau.  
 
En part això es deu al fet que l’activitat musical de l’Eix 1 ha 
passat  tenir una importància cabdal en el projecte. En el cas 
del cinema es deu al fet que s’ha trobat que l’entitat Sodepau 
ja té una experiència acumulada important en la Mostra de 
Cinema Àrab de Catalunya, i ha pogut jugar un paper 
d’expertisatge que no tenia tant la  Federació Catalana de 
Cineclubs de Catalunya.  
 
100% de participació en el projecte de l’actor principal 
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10 a 20% de participació en el projecte dels actors en 
consorci 
 

Entitats col·laboradores des de Catalunya 
Actor previst Participació o canvi 
Tots els eixos  

Ajuntament de Barcelona, 
Regidoria de Cultura 

Aquest actor que se cita com a entitat col·laborador no va 
participar finalment en cap de les activitats del projecte. 
 
0% de participació en el projecte com a entitat en 
col·laboració 
 

Actors que treballen per 
Palestina 

 

Comunitat Palestina a 
Catalunya 

Es preveia la seva participació transversal a totes les 
activitats, vetllant “per l’atenció de la comunitat palestina a 
Catalunya, integrant-la en totes les  activitats del projecte”, i 
també com a entitat en col·laboració en l’Eix  3- Educació 
formal. La seva col·laboració va ser amb trobades amb les 
entitats palestines que van visitar Barcelona, en especial la 
Palestinian Farmers Union i Palestinian Circus School, i 
l’acte amb el líder polític Mustapha Bargoutti de qui van 
filmar un vídeo. 
 
100% de participació en el projecte com a entitat en 
col·laboració 
 

Plataforma Prou 
Complicitat amb Israel 

Aquest actor que se cita diverses vegades com a actor dins 
les entitats col·laboradores que treballen pels drets del 
poble palestí des de Catalunya no va participar finalment en 
cap de les activitats del projecte. 
 
0% de participació en el projecte com a entitat en 
col·laboració 
 

Campanya Boicot, 
Desinversions i Sancions 

Aquest actor que se cita diverses vegades com a actor dins 
les entitats col·laboradores que treballen pels drets del 
poble palestí des de Catalunya no va participar finalment en 
cap de les activitats del projecte. 
 
0% de participació en el projecte com a entitat en 
col·laboració 
 

CONCLUSIONS: 
PARTICIPACIÓ O EL 
CANVI 

Dèbil participació  de les entitats en consorci previstes per 
a tots els eixos d’activitats, si exceptuem la Comunitat 
Palestina de Catalunya que va ser-hi present en diverses 
activitats. Aquesta és l’entitat que representa la diàspora 
palestina a Catalunya, més que les altres entitats formades 
des de l’activisme d’entitats catalanes solidàries amb 
Palestina contra l’ocupació israeliana. 
 
Malgrat és difícil treure’n conclusions sobre la dèbil 
participació d’aquestes entitats, si que es pot deduir  la més 
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gran participació de l’entitat composta per membres de la 
comunitat palestina amb interessos culturals per la seva 
cultura, i la dèbil participació d’entitats amb objectius 
polítics concrets.  És, però, una conclusió provisional.  
 
0% de participació en el projecte de les entitats en 
col·laboració excepte de la Comunitat Palestina de 
Catalunya que té un 100% de participació 
 

Eix 1- Drets culturals  
Conservatori Municipal 
de Música de Barcelona: 
estudiants, professorat i 
músics 

Aquest actor que se cita diverses vegades com a actor clau 
dins les entitats col·laboradores en les activitats musicals de 
l’Eix 1- Drets culturals no va participar finalment en cap de 
les activitats del projecte. Aquesta entitat passava per un 
canvi de direcció i una lentitud en les gestions que, junt a la 
implicació mostrada per Cordes del Món, la seva implicació 
va ser reconsiderada.  
 
0% de participació en el projecte com a entitat en 
col·laboració 
 

Taller de Músics: Escola 
Superior d’Estudis 
Musicals 

Aquest actor, tal com estava previst inicialment, va 
participar en el projecte, per contacte de Briceño de Cordes 
del Món. Va acollir un taller de música àrab i palestina per 
part del músic del centre Al Kamandjati, on varen participar 
20 alumnes (segons el llistat d’assistència). També varen 
acollir els assajos del concert que els músics de Cordes del 
Món i Al Kamandjati realitzaren a Barcelona. 
 
100% de participació en el projecte com a entitat en 
col·laboració 
 

ESMUC 
 
(Actor no previst 
inicialment) 

Actor no previst inicialment en el projecte, va tenir 
finalment una participació destacada, en la mateixa mesura 
que el Taller de Músics, per contacte de Briceño de Cordes 
del Món. Va participar en el projecte especialment en acollir 
un taller de música àrab i palestina per part del músic del 
centre Al Kamandjati, on varen participar 40 alumnes 
(segons el llistat d’assistència). 
 
100% de participació en el projecte com a entitat no 
prevista inicialment en col·laboració 
 

Cordes del Món. Projecte 
musical 

Aquest actor  que es va identificar com a entitat en 
col·laboració per l’Eix 1- Drets culturals, ha esdevingut 
pràcticament un actor principal en aquest eix de treball i en 
el projecte en general. Ha participat en totes les accions 
musicals d’aquest eix del cicle "Música, Drets Humans i 
Palestina”  de les accions realitzades a Barcelona fins a les 
realitzades a Ramallah, a Palestina.  
 
A més ha tingut un paper en la identificació final de com 
portar a terme les accions realitzades, contribuint a la 
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pertinència del projecte. A més ha participat en el 
documental realitzat en el projecte. 
 
A les entrevistes realitzades a les dues músiques que van 
portar el pes del projecte, Marta Roma i Ana Rossi, ambdues 
reconeixen que malgrat que no coneixien amb anterioritat 
l’ACP, en el moment de portar endavant el projecte van 
actuar amb molta llibertat i l’ACP es va comportar de forma 
molt oberta, dins l’objectiu del projecte que d’entrada 
compartien.  
 
En l’execució de les activitats, diu Marta Roma a l’entrevista, 
l’ACP, quan ja es va acordar les activitats inicials a realitzar, 
va fer una excel·lent feina logística però deixava llibertat a 
la preparació dels continguts de l’activitat a Cordes del Món 
i Al Kamandjati.  Ana Rossi també diu que l’ACP, un cop 
coordinada logísticament l’activitat, va donar molta llibertat 
a la seva contribució, tot deixant clar l’objectiu que la 
prioritat era considerar la música com a un vehicle de 
l’objectiu del projecte.  
 
100% de participació en el projecte com a entitat en 
col·laboració, esdevenint una entitat tant clau com els 
actors en agrupació 
 

Sodepau 
 
(Actor no previst 
inicialment) 
 

Actor no previst inicialment en el projecte, va tenir 
finalment una participació destacada a una activitat 
concreta de l’ Eix 1- Drets culturals, en concret el Cicle de 
Cinema "Conflicte: Palestina” entre el 30 de gener i el 15 de 
febrer de 2019.   
 
El pes d’aquesta activitat va ser coordinat per Sodepau 
juntament amb l’Associació Catalana per la Pau, realitzant la 
proposta de selecció dels films, la seva gestió per a ser 
projectats i animant els cinefòrums. Fins i tot van signar un 
conveni en col·laboració. 
 
Cal  valorar després de l’entrevista amb Meritxell Bragulat, 
directora de Sodepau, és l’anàlisi que en fa de la participació 
del públic assistent, que és l’única avaluació que en tenim. 
Com que es van projectar a diversos  municipis, no sols a 
Barcelona, a cada lloc hi va haver gent diferent. Aleshores hi 
ha una part de la gent que ve de la mateixa Mostra de 
Cinema Àrab, una part de la gent que segueix les activitats 
del projecte de l’ACP i una part de públic que rastreja 
novetats. Malgrat que l’activisme amb el tema palestí té un 
públic que segueix les activitats sobre el tema, la seva opinió 
és que aquest sector no és el que va assistir  a les sessions. 
Fins i tot es va programar una pel·lícula que està a les línies 
vermelles pel públic palestí afí a l’Autoritat Nacional 
Palestina, Un món que no és el nostre, de Mahdi Fleifel. 
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100% de participació en el projecte com a entitat no 
prevista inicialment en col·laboració, esdevenint una 
entitat tant clau com els actors en agrupació. 

Eix 2- Drets econòmics 
socials i ambientals 

 

CCOO de Catalunya 
• Seccions sindicals 

de l’Ajuntament 
de BCN 

• Aigües de 
Barcelona 

• Secretaries de la 
Dona 
 

El paper de CCOO de Catalunya ha estat menys central del 
previst com a entitat en col·laboració probablement perquè 
la participació de la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO ha 
estat poc rellevant. Concretament no hi ha hagut cap paper 
de les seccions sindicals de l’Ajuntament de BCN o de les d’ 
Aigües de Barcelona 
 
Malgrat tot, la seva participació ha estat en la jornada del 28 
de maig de 2019  on, amb la coordinació de la Fundació Pau 
i Solidaritat, van participar la responsable dels Països Àrabs, 
Àfrica i Àsia de la Secretaria d’Internacional i Cooperació de 
CCOO Alejandra Ortega amb la xerrada “Dona i Treball a 
Palestina.” A més,  la responsable de la Dona, Igualtat i 
Solidaritat de la Federació d’Educació de CCOO Celeste 
Attias, la secretària d’Internacional i Cooperació de CCOO 
Catalunya Michela Albarello, , i el responsable del Món Àrab 
a CCOO Catalunya Ghassan Saliba. Presenten, conclouen i 
moderen el debat.  
 
Hi va assistir unes 20 persones (segons l’informe parcial 
d’ACP). 
 
20% de participació com a entitat col·laboradora en l’Eix  
2 d’activitats 
 

Cooperativa L’Olivera a 
Collserola 
 
 
(Actor no previst 
inicialment) 
 

Actor no previst inicialment en el projecte, va tenir 
finalment una participació puntual però important, ja que 
va permetre inicial l’intercanvi d’experiències de 
cooperatives agrícoles entre Palestina i Catalunya, 
incrementar el coneixement  mutu i establir un contacte. 
 
100% de participació com a entitat col·laboradora 
puntual en l’Eix  2 d’activitats 
 

Federació de 
Cooperatives Agràries de 
Catalunya 
 
(Actor no previst 
inicialment) 
 

Actor no previst inicialment en el projecte, va tenir 
finalment una participació puntual però important, ja que 
va permetre inicial l’intercanvi d’experiències de 
cooperatives agrícoles entre Palestina i Catalunya, 
incrementar el coneixement  mutu i establir un contacte. 
 
100% de participació com a entitat col·laboradora 
puntual en l’Eix  2 d’activitats 
 

Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Agrària, 
ETSEA, (Lieida) 
 
(Actor no previst 
inicialment) 

Aquest actor no és de la ciutat de Barcelona, però es valora 
positivament per l’objectiu de l’Eix 2, raó per la qual 
l’esmentem. No estava previst inicialment en el projecte, va 
tenir finalment una participació puntual però important, ja 
que va permetre inicial l’intercanvi d’experiències de 
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 cooperatives agrícoles entre Palestina i Catalunya, 
incrementar el coneixement  mutu i establir un contacte. 
 
100% de participació com a entitat col·laboradora 
puntual en l’Eix  2 d’activitats 
 

Ana Basanta Ha estat qui s’ha fet càrrec de la coordinació i la redacció de 
l’Informe d'anàlisis sobre la situació de vulneració dels 
drets laboral i medioambientals del poble palestí, i n’ha fet 
la seva presentació.  
 
Paral·lelament va recolzar al Palestinian Circus School en la 
seva activitat amb algun centre educatiu. 
 
100% de participació en el projecte com a 
col·laboradora, esdevenint una entitat clau 
 

Eix 3- Educació formal  
Institut Joan Salvat 
Papasseit 

Aquest actor que se cita diverses vegades col a actor clau 
dins les entitats col·laboradores en les activitats educatives  
de l’Eix 3- Educació formal (sobretot els joves de 
secundària), no va participar finalment en cap de les 
activitats del projecte.  
 
El districte de la Barceloneta deixa de participar en el 
projecte.  
 
0% de participació en el projecte com a entitat en 
col·laboració 
 

Ateneu Popular 9 Barris 
 
(Actor no previst 
inicialment) 
 
 

Actor no previst inicialment en el projecte, va tenir 
finalment una participació destacada que substitueix 
l’Institut Joan Salvat Papasseit en el seu rol com a entitat 
col·laboradora de l’Eix 3- Educació formal. L’existència 
d’una escola de circ s’alinea amb la prioritat de treballar 
aquesta disciplina escènica a Palestina amb el coneixement 
del Palestinian Circus School.   
 
També desapareix la participació d’actors d’educació 
formar de manera que aquest eix passa a centrar-se en 
educació no formal.  
 
Va participar en el projecte especialment en acollir un 
intercanvi de joves de l’Escola de Circ de l’Ateneu 9Barris 
amb els del Palestinian Circus School, i la programació de 
l’espectacle SARAB al teatre de l’ateneu en dues 
representacions.  L’Ateneu 9Barris esdevé un actor clau del 
canvi proposat.  
 
El districte de Nou Barris passa a participar en el projecte.  
 
100% de participació en el projecte com a entitat no 
prevista inicialment en col·laboració 
 



19 
 

Central del Circ 
 
(Actor no previst 
inicialment) 
 

Actor no previst inicialment en el projecte, va tenir 
finalment una participació puntual però important, ja que 
va permetre l’intercanvi d’experiències de circ entre 
Palestina i Catalunya, incrementar el coneixement  mutu i 
establir un contacte. 
 
100% de participació com a entitat col·laboradora 
puntual en l’Eix  3 d’activitats 
 

Centre de les Arts  del Circ 
Rogelio Rivel 
 
(Actor no previst 
inicialment) 
 

Actor no previst inicialment en el projecte, va tenir 
finalment una participació puntual però important, ja que 
va permetre l’intercanvi d’experiències de circ entre 
Palestina i Catalunya, incrementar el coneixement  mutu i 
establir un contacte. 
 
100% de participació com a entitat col·laboradora 
puntual en l’Eix  3 d’activitats 
 

Circ Cric 
 
(Actor no previst 
inicialment) 
 

Actor no previst inicialment en el projecte, va tenir 
finalment una participació puntual però important, ja que 
va permetre l’intercanvi d’experiències de circ entre 
Palestina i Catalunya, incrementar el coneixement  mutu i 
establir un contacte. 
 
100% de participació com a entitat col·laboradora 
puntual en l’Eix  3 d’activitats 
 

Institut Escola Antaviana 
 
(Actor no previst 
inicialment) 
 

Actor no previst inicialment en el projecte, va tenir 
finalment una participació puntual però important, ja que 
va permetre i que les experiències de circ a Palestina i la 
seva realitat es coneguessin a les escoles a Catalunya. 
Aquesta és una de les úniques activitats d’aquest eix 3 en 
l’àmbit de l’educació formal.  
 
100% de participació com a entitat col·laboradora 
puntual en l’Eix  3 d’activitats 
 

Amics del 
Moviment Quart 
Món Catalunya 
 
 
(Actor no previst 
inicialment) 
 

Actor no previst inicialment en el projecte, va tenir 
finalment una participació puntual però important, ja que 
va permetre el coneixement d’una entitat activa en l’àmbit 
de la solidaritat l’intercanvi d’experiències de primera ma 
sobre el circ i la realitat de la vida quotidiana a Palestina. 
 
Aquesta activitat, a més, va comptar amb la participació de 
la investigadora Ana Basanta.  
 
100% de participació com a entitat col·laboradora 
puntual en l’Eix  3 d’activitats 
 

Facultat de Dret de la 
Universitat de Barcelona 

Aquest actor, tal com estava previst inicialment, va 
participar en el projecte especialment en acollir un Seminari 
sobre el “conflicte israelopalestí” (que ja fa uns anys que es 
realitza), on varen participar 35 alumnes (segons el llistat 
Excel d’inscrites).  
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100% de participació en el projecte com a entitat en 
col·laboració 
 

CONCLUSIONS: 
PARTICIPACIÓ O EL 
CANVI 

Alguns dels actor previstos com a entitats col·laboradores 
han tingut una importància clau i, fins i tot, major que alguns 
dels actors principals el consorci.  

- Alguns eren actors prèviament identificats que, en 
l’articulació del mecanisme de canvi, han tingut una 
importància més gran que els actors propis  en 
consorci.  És el cas de Cordes del Món, que gairebé 
ha actuat com un actor en consorci. 
 

- Altres no s’havien inclòs al mapatge d’actors en la 
identificació del projecte i també han tingut una 
importància clau. És el cas de Sodepau que gairebé 
ha actuat com un actor en consorci.  

 
S’han implicat nous actors no previstos inicialment com a 
entitats col·laboradores, i han tingut un paper important: 
 

- ESMUC 
- Ateneu Popular 9 Barris. Aquest cas es pot dir que  

ha tingut una importància més gran que els actors 
propis  en consorci, ja que acull un intercanvi de 
joves entre les dues escoles de circ, la de l’ateneu i la 
de l’entitat palestina.  

 
Desapareixen alguns actors que es preveia que eren entitats 
col·laboradores: 

- Conservatori Municipal de Música de Barcelona 
- Institut Joan Salvat Papasseit 

 
Pel que fa a l’Eix  2 la participació de CCOO s’ha realitzat 
però estat menor del previst (no han participat les seccions 
sindicals de l’Ajuntament de Barcelona i Aigües de 
Barcelona).  
 
Pel que fa a l’Eix  3 es produeix un canvi important en els 
actors:  en el primer bloc d’activitats aquests deixen de ser 
d’educació formal, per a ser d’educació no formal.   
 
Quedaria el segon bloc d’activitats universitàries 
coordinades per actors d’educació formal . Malgrat que el 
canvi hagi estat aconduït de forma positiva, es deixa de 
banda l’àmbit de l’educació formal.  
 
Cal valorar positivament la participació de molts actors de 
forma puntual però directa amb les entitats palestines 
Palestinian Farmers Union i Palestinian Circus School, que 
incrementa el grau de coneixement i implicació d’aquestes 
segons el nivell de participació previst inicialment: 
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- Eix 2- Drets econòmics socials i ambientals: 
Cooperativa L’Olivera a Collserola, Federació de 
Cooperatives Agràries de Catalunya, Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Agrària, ETSEA, (Lieida) 

- Eix 3- Educació formal: Central del Circ, Centre de 
les Arts  del Circ Rogelio Rivel, Circ Cric, Institut 
Escola Antaviana, Amics del Moviment Quart 
Món Catalunya. 

 
Entitats col·laboradores des de Palestina  

Actor previst Participació o canvi 
Eix 1- Drets culturals  

Conservatory of Music 
Edward Said 

Aquest actor, que se cita com entitat col·laboradora  a 
Palestina en les activitats musicals de l’Eix 1- Drets 
culturals, no va participar finalment en cap de les activitats 
del projecte.  A l’informe de seguiment ja s’explica que, a 
més d’una menor motivació que Al Kamandjati, “l’import 
econòmic sol·licitat, i les 
necessitats tècniques no s’ajustaven al que prèviament 
s’havia parlat.” 
 
0% de participació en el projecte com a entitat en 
col·laboració 
 

Al Kamandjâti 
 
 
(Actor no previst 
inicialment) 

Actor no previst inicialment en el projecte, va tenir 
finalment una participació destacada com a entitat en 
col·laboració a Palestina per l’Eix 1- Drets culturals. Aquesta 
entitat, com Palestinian Circus School (també no prevista) 
estan vinculades a la Palestinian Arts Performing Network 
(PAPN).  
 
De fet, si no fos que les entitats en agrupació són de 
Barcelona, aquesta tindria la mateixa importància que 
Cordes del Món, amb qui van col·laborar. Aquesta entitat 
substitueix al Conservatory of Music Edward Said, qui 
finalment no hi participà.  
 
Ha participat en totes les accions musicals d’aquest eix del 
cicle "Música, Drets Humans i Palestina”  de les accions 
realitzades a Ramallah, a Palestina fins a les realitzades a 
Barcelona. A més ha participat al documental realitzat en el 
projecte.  
 
100% de participació en el projecte com a entitat no 
prevista inicialment en col·laboració, esdevenint una 
entitat tan clau com els actors en agrupació. 
 

Eix 2- Drets econòmics 
socials i ambientals 

 

Palestinian Farmers 
Union 

Aquest actor  que va ser identificat com a una de les entitats 
en col·laboració per l’Eix 2- Drets econòmics socials i 
ambientals, ha esdevingut pràcticament l’actor principal en 
aquest eix de treball.  
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Ha participat en totes les accions sobre drets sindicals i 
Palestina, tant en reunions amb CCOO, amb cooperatives, 
així com ha realitzat xerrades sobre la situació de 
l’agricultura sota l’ocupació.  Val a dir que si reduïm l’anàlisi 
de la seva participació en la ciutat de Barcelona el seu rol és 
de participació mitjana, però va tenir una intensa agenda de 
trobades amb cooperatives del Baix Llobregat o de Lleida.  
 
100% de participació en el projecte com a entitat en 
col·laboració, esdevenint una entitat clau 
 

Sunflower Association Aquest actor que se cita com a un dels actors  dins les 
entitats col·laboradores en les activitats de l’ Eix 2- Drets 
econòmics socials i ambientals, no va participar finalment 
en cap de les activitats del projecte. 
 
0% de participació en el projecte com a entitat en 
col·laboració 
 

The Palestine New 
Federation of Trade 
Unions 
 

Aquest actor que se cita com a un dels actors  dins les 
entitats col·laboradores en les activitats de l’ Eix 2- Drets 
econòmics socials i ambientals, només va participar en 
l’acompanyament a l’Anna Basanta per a la realització de la 
seva recerca. 
 
10% de participació en el projecte com a entitat en 
col·laboració 
 

Palestinian Women 
Developing Centre 

Aquest actor que se cita com a un dels actors  dins les 
entitats col·laboradores en les activitats de l’ Eix 2- Drets 
econòmics socials i ambientals, només va participar en 
l’acompanyament a l’Anna Basanta per a la realització de la 
seva recerca. 
 
10% de participació en el projecte com a entitat en 
col·laboració 
 

Eix 3- Educació formal  
Palestinian Circus School 
 
 
(Actor no previst 
inicialment) 
 

Actor no previst inicialment en el projecte, va tenir 
finalment una participació destacada com a entitat en 
col·laboració a Palestina per l’ Eix 3- Educació formal. Per 
aquest eix no hi havia entitats palestines previstes, sols 
entitats a Barcelona. Aquesta entitat, com Al Kamandjati 
(també no prevista) estan vinculades a la Palestinian Arts 
Performing Network – PAPN.  
 
De fet, si no fos que les entitats en agrupació són d’entitats 
de Barcelona, aquesta es podria quasi considerar entitat en 
agrupació com altres entitats palestines com Al Kamandjati 
o Palestinain Farmers Union.  
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També desapareix la participació d’actors d’educació 
formar de manera que aquest eix passa a centrar-se en 
educació no formal.  
 
Ha participat en totes les accions relacionades amb el circ a 
Barcelona, tan tallers com l’actuació final en l’espectacle 
SARAB.  
 
100% de participació en el projecte com a entitat no 
prevista inicialment en col·laboració, esdevenint una 
entitat tan clau com els actors en agrupació. 
 

CONCLUSIONS: 
PARTICIPACIÓ O EL 
CANVI 

Hi ha hagut canvis en les entitats previstes inicialment en 
col·laboració, concretament a Palestina  
 
Per l’Eix 1- Drets culturals:  

- El Conservatory of Music Edward Said ha passat a 
ser, finalment, Al Kamandjâti. 

 
Per l’Eix 2- Drets econòmics socials i ambientals: 

- Palestinian Farmers Union ha assumit el pes de 
l’activitat a Barcelona i a Catalunya. 

- The Palestine New Federation of Trade Unions, 
Sunflower Association i Palestinian Women 
Developing Centre no han tingut pràcticament cap 
participació 

  
Per Eix 3- Educació formal: 

- Palestinian Circus School ha passat a ser una entitat 
en col·laboració molt important, tant com un actor 
en col·laboració. De fet, per aquest eix no hi havia 
cap entitat palestina identificada.  

 
Malgrat que aquests canvis cal valorar molt positivament 
els que venen des de les entitats palestines, ja que aquestes 
han pres major rellevància en el projecte en aquest sentit. 
Entitats com Al Kamandjati o Palestinian Circus School, no 
previstes inicialment, han tingut tanta importància com un 
actor en agrupació. El mateix ha passat amb Palestinian 
Farmers Union que, malgratque  ja estigués identificat 
inicialment en el projecte, la seva participació ha estat clau 
i també  ha tingut tanta importància com un actor en 
agrupació. 
 

CONCLUSIONS 
GENERALS: 
PARTICIPACIÓ O EL 
CANVI 

La participació de les entitats és altament valorable tant en 
la seva quantitat com en la seva qualitat. Des de la teoria de 
canvi s’ha produït entitats previstes que no han participat, 
mentre que altres no previstes han tingut una participació 
altíssima. Això és degut a factors de canvi en la metodologia 
per arribar als objectius previstos que es poden resumir en 
dos: 
 

- Hi ha hagut actors que tenen una major 
especialització en els temes que formen part dels 
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objectius  del projecte i que han agafat més 
protagonisme. 

- S’ha donat major rellevància que entitats palestines  
de Cisjordània tinguin un major paper com a actors 
del projecte. 

 
Malgrat que es valori bé la selecció d’alternatives en els 
factors de canvi, es recomanaria que els actors principals en 
consorci fossin més ben identificats i clarament definits el 
seu rol.  
 

 
 

 
5.2 Impacte 
 
 

 
Nivell assoliment de l’objectiu específic 

 
 

1.La millora de la perspectiva de la sensibilitat al conflicte palestí de la 
ciutadania barcelonina mitjançant la promoció dels drets culturals del poble 
palestí: la música i el cinema palestí 
 
NIVELL DE COMPLIMENT 
 
La utilització de les eines artístiques, en concret la música i el cinema, per l’objectiu 
d’incrementar la implicació de la ciutadania en la defensa dels drets del poble palestí es 
pot considerar un dels assoliments més destacats d’aquest projecte.  En aquest projecte 
ho aconsegueix d’una forma molt directa la música.  
 
També cal dir que, malgrat referir-nos a les activitats vinculades a l’objectiu 3, el circ 
també seria una expressió artística que compliria el mateix objectiu.  
 
Pel que fa a les dades  es mostra amb la percepció de les persones i institucions 
involucrades  després de les entrevistes realitzades pel que fa a l’Eix  1 Drets culturals, 
en especial les persones involucrades en les activitats de música: 
 

• Marta Roma de Cordes del Món considera que el gran encert d’ACP és l’ús 
de l’art com a eina de mútua comprensió i denúncia. Parla de la seva 
experiència de connexió  entre grups entre Cordes del Món i Al 
Kamandjati  on amb el llenguatge musical van assolir ràpidament una 
connexió intercultural, un veïnatge cultural i, a la vegada, el llenguatge 
musical és tan directe que és una poderosa eina de denúncia. De fet, tal 
com diem a l’apartat de pertinència, Roma considera que “en aquest tipus 
d’activitat la música és important, però també ho és el perfil de la persona 
elegida, sensible culturalment amb una actitud intercultural i activista; no 
és una activitat de professorat tocant.” 
 

• Ana Rossi i també Marta Roma consideren que hi va haver l’esforç de 
crear un espectable en conjunt, malgrat toquessin peces separades, on 
dos llenguatges ben diferents van conviure: les tradicions més populars 
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de la música catalana, i la  música palestina dins les tradicions clàssiques 
de la música àrab.  
 

• Marta Roma i Ana Rossi tenen un grup de corda que actualment, després 
de l’experiència, introdueixen el tema de Palestina als seus concerts. 
Estan a l’espera de poder ampliar les activitats en la mateixa línia de 
treball si a l’ACP o a Cordes del Món els hi interessa.  
 

• Iad staiti d’AL Kamandjati comenta que els objectius del projecte i de 
l’ACP coincideixen amb els seus objectius com entitat. L’intercanvi 
d’activitats artístiques és per ells una forma molt potent de sensibilitzar 
sobre la seva situació com a palestins i palestines, i de l’existència d’una 
professionalitat musical al seu país. La relació creada a Cordes del Món en 
les dues activitats compartides va complir aquest objectiu i la intenció és 
continuar treballant en un futur amb l’ACP, continuant el tour 
d’intercanvis i concerts iniciat, gravant un CD i establint més intercanvis 
amb altres entitats de Palestinian Performing Arts Network. 
 

• Gianni Ginesi (professor de l’ESMUC, escola de música que va rebre un 
seminari musical  d’Iad Staiti d’Al Kamandjati) comenta que l’activitat va 
crear un efecte a l’alumnat doble: des del descobriment d’altres 
llenguatges musicals, i des dels valors de solidaritat vers al patiment dels 
palestins al conflicte. El repertori  en si no els era desconegut ni tenien 
prejudicis negatius cap al món àrab i palestí; però la interacció musical i 
la comprensió directa del conflicte va ser important. L’activitat ha generat 
una necessitat, actualment, i tenen interès en realitzar activitats similars 
fusionant músics de l’ESMUC i palestins, i fins i tot estan plantejant una 
estada de músics de l’escola a Palestina.  
 

• Shadi Zmorrod (director del Palestinian Circus School) expressa la seva 
sorpresa sobre la gran quantitat de gent que van arribar a interessar-se 
per la situació dels refugiats palestins, a part del seu treball com a circ, ja 
que van passar per una pila d’entitats de circ i altres  (Ateneu Popular 9 
Barris, Central del Circ, Centre de les Arts  del Circ Rogelio Rivel, Circ Cric, 
Institut Escola Antaviana i Amics del Moviment Quart Món Catalunya) i 
per dues representacions on molta gent va anar a preguntar-los i 
mantenir contacte. Actualment estan planificant la continuïtat d’aquests 
contactes no sols amb espectacles sinó amb tallers per donar viabilitat 
futura a l’estada a Barcelona amb l’ACP. 

 
Pel que fa a les activitats de cinema, l’entitat involucrada, Sodepau considera aquesta 
activitat com a puntual en les seves accions en cinema àrab, bo i que s’hi tornaria a 
implicar si es tornés a fer. 
 

2. La promoció del coneixement dels treballadors/es i seccions sindicals de 
la ciutat de Barcelona, sobre la vulneració dels drets econòmics, socials i 
ambientals del poble palestí 
 
NIVELL DE COMPLIMENT 
 
Aquest objectiu, dins l’Eix 2- Drets econòmics socials i ambientals, ha estat reorientat, ja 
que no han estat adreçades només a les seccions sindicals de la ciutat de Barcelona, sinó 
al coneixement mutu i l’intercanvi amb el cooperativisme palestí i català (no només de 
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Barcelona). Les activitats, de totes maneres, també han inclòs la implicació del sindicat 
CCOO. 
 
L’impacte d’aquesta activitat d’intercanvi mutu el poden veure amb les valoracions a 
l’entrevista semi-estructurada del director de la Palestinian Farmers Union Abbas 
Milhem. Explica que van treballar juntament  amb l’ACP per al coneixement mutu de 
models de cooperatives, i aplicar-los a les que componen la PFU: quins serveis, com 
funcionen, nivell de cooperació. I  també donar testimoni i mostrar com les palestines 
treballen en les limitacions del context d’ocupació.  
 
Actualment estan treballant idees relacionades amb l’intercanvi: per exemple han rebut 
dues brigades de Catalunya. A més estan treballant en la creació d’un grup de 6 camperols 
palestins per fer trobades amb 6 camperols catalans d’un país cap a l’altre i a la inversa. 
I també estan treballant amb l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, ETSEA, 
(Lieida) perquè acullin grups de cooperativistes per dues setmanes i aprendre nous 
models de gestió. 
 

3. Sensibilització i mobilització social dels joves de Barcelona en l'àmbit 
de l'educació formal per a transformar actituds i comportaments en pro de la 

pau i coneixement de les violacions dels drets humans del poble palestí 
 
 

NIVELL DE COMPLIMENT 
 
Aquest objectiu ha estat bastant reorientat en el sentit del pas de l’educació formal a la 
no-formal. L’estratègia ha canviat en una part de les activitats de manera que hi ha una 
part del jovent sensibilitzat que no pertany a escoles sinó a centres de formació en 
espectacle de circ. 
 
L’impacte no ha passat per la mateixa metodologia, ja que es preveia un camí formatiu 
que passaria per l’intercanvi amb un grup de joves  estudiants de Ramallah i acabaria 
amb la formació d’un grup de joves activistes.  
 
A diferència d’això, ha estat una escola i companyia jove de circ palestí que ha passat per 
diverses escoles de circ de referència de Barcelona i acabant pel mateix Ateneu 9Barris 
(que dinamitza activitats de circ al districte). Això, malgrat que no passa per l’itinerari 
formatiu previst, té un impacte diferent que dóna el fet de tenir una entitat  palestina 
directament a Barcelona, i la connexió temàtica de treballar un mateix camp (igual que 
passava amb l’activitat musical).   
 
A més s’ha realitzat un espectacle que ha arribat a 600 persones. 
 
L’altra activitat d’aquest objectiu, el seminari universitari, té habitualment un impacte en 
el jovent participant que molt sovint  continua el seu activisme en defensa dels drets 
palestins per altres vies. Enguany ha abastat a 38 persones.  
 

 
Nivell assoliment de l’objectiu general (Impacte) 

 
"Enfortir la ciutadania catalana i la justícia global mitjançant la promoció dels 
drets humans" 
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Indicador: Contribuir a una millora quantitativa i qualitativa de la sensibilitat 
social de la ciutadania catalana respecte a les violacions de Drets Humans, no 
només de la població palestina, sinó de la població en general. 
 

NIVELL DE COMPLIMENT 
 

És prematur valorar l’impacte del projecte a 6 mesos de la finalització, ja que els actors 
han de continuar teixint xarxes d’enfortiment mutu, però el projecte ha estat molt més 
proper a l’educació per a la justícia global que a accions de sensibilització, que requereix 
aliances robustes més estratègiques que purament tàctiques.  
 
Al llarg de l’anàlisi dels criteris d’avaluació hem comentat que, malgrat que aquest 
projecte hagi passat per diversos factors de canvi en la seva metodologia i afectant les 
activitats (no tant als productes ni als objectius), s’han incorporat nous actors en la seva 
execució que han mostrat la importància que aquests siguin implicats. Per exemple, la 
música de Cordes del Món, Marta Roma, considera que “en aquest tipus d’activitat la 
música és important, però també ho és el perfil de la persona elegida, sensible culturalment 
amb una actitud intercultural i activista; no és una activitat de professorat tocant.” 
 
Això significa que no és una activitat de sensibilització sinó d’educació per la justícia 
global, per quan no es tracta tant d’accions de conscienciació puntual (sensibilització) 
sinó de trobada d’actors prèviament implicats, que generen xarxes de treball dins les 
seves disciplines i que se sembla la llavor perquè aquesta continuï. És el cas, no només de 
Cordes del Món i Al Kamandjati, sinó també de Palestinian Farmers Union i les 
cooperatives o escoles agràries visitades, o del Palestinian Circus School i les escoles de 
circ amb qui s’ha tingut contacte (la de l’Ateneu 9 Barris i la resta).  També es pot dir de 
Sodepau, qui per mitjà de la Federació Catalana de Cineclubs s’incorporà en el projecte.  
 

 

 

5.3 Pertinència 
 
 

 
PERTINENÇA  ALS ACTORS PARTICIPANTS 

  
Actors principals en agrupació 

Actor  Pertinència 
Fundació Pau i Solidaritat  En ser la participació de la Fundació Pau i Solidaritat de 

CCOO poc rellevant per  ser un actor principal, el seu rol 
com a cohesionador de les activitats de l’eix 2 d’accions 
referents a Drets econòmics socials i ambientals ha tingut 
una pertinència baixa.  Sols  va coordinar conjuntament 
amb l’ Associació Catalana per la Pau algunes xerrades 
dins aquest eix.  
 
10/20% de pertinència en el projecte  
 

Federació Catalana de 
Cineclubs de Catalunya 

No ha tingut cap participació en el projecte a la ciutat de 
Barcelona. De totes maneres no es pot dir que aquest actor 
no ha estat pertinent donat que la seva participació ha 
estat clau per portar les activitats de cinema als cine-clubs 
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forma de Barcelona. Per tal ha estat un actor molt 
pertinent fora de Barcelona, però  no a Barcelona, i el seu 
rol ha estat coordinat per Sodepau.  
 
0% de pertinència en el projecte concretament a la 
ciutat  de Barcelona i de participació en l’Eix  2 
d’activitats. La seva pertinència ha estat alta fora de 
Barcelona. 
 

CONCLUSIONS: 
PERTINÈNCIA 

Els actors en agrupació amb els que l’ACP va dissenyar el 
projecte  han resultat poc pertinents i la seva participació 
ha estat baixa. 
 
Això no es deu, a ambdós casos, a què el projecte hagi 
canviat els productes o els objectius, que en general s’han 
mantingut. Més aviat es deu al fet que en la planificació 
d’activitats s’ha produït uns canvis en els mecanismes 
d’execució, de manera que s’hi han acabat implicat altres 
actors més especialitzats temàticament (per exemple 
Sodepau en cinema àrab o Cordes del món en música), o 
s’ha optat per a donar importància a actors de Palestina en 
el mateix nivell que els actors en agrupació (con 
Palestinian Farmers Union, Al Kamandjati o Palestinian 
Circus School). 
 
Es pot concloure que:  

- la pertinència ha estat baixa si ho valorem des de 
la metodologia clàssica de l’enfocament per 
resultats,  

- però ha millorat si ho valorem des dels 
mecanismes de la teoria de canvi, ja que l’ACP ha 
sabut reorientar els mecanismes del projecte tot 
millorant la pertinència dels actors en general.   

 
Entitats col·laboradores des de Catalunya 

Actor  Pertinència 
Tots els eixos  

Ajuntament de Barcelona, 
Regidoria de Cultura 

No ha tingut cap participació en el projecte per tal no ha 
estat un actor pertinent 
0% de pertinència en el projecte com a entitat en 
col·laboració 

Actors que treballen per 
Palestina 

 

Comunitat Palestina a 
Catalunya 

Ha estat pertinent en el seu rol de vetllar “per l’atenció de 
la comunitat palestina a Catalunya, integrant-la en totes les  
activitats del projecte”, i ha participat en més eixos de 
treball dels previstos originalment.  
 
100% de pertinència en el projecte com a entitat en 
col·laboració 
 

Plataforma Prou 
Complicitat amb Israel 

No ha tingut cap participació en el projecte per tal no ha 
estat un actor pertinent 
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0% de pertinència en el projecte com a entitat en 
col·laboració  

Campanya Boicot, 
Desinversions i Sancions 

No ha tingut cap participació en el projecte per tal no ha 
estat un actor pertinent 
0% de pertinència en el projecte com a entitat en 
col·laboració  

Eix 1- Drets culturals  
Conservatori Municipal 
de Música de Barcelona.  

No ha tingut cap participació en el projecte per tal no ha 
estat un actor pertinent 
0% de pertinència en el projecte com a entitat en 
col·laboració 

Cordes del Món. Projecte 
musical 

Per la seva naturalesa el projecte Musical Cordes del Món 
és totalment pertinent per la seva filosofia que, com es 
defineix al mateix projecte presentat, “apropa a les 
persones i cultures de tots els llocs del món” en ser “un grup 
de música, que agrupa a músics de diferents orígens que 
viuen a Catalunya”.  La seva sensibilitat cultural queda 
palesa en ser un projecte musical nascut a proposta del 
Museu Etnològic de Barcelona.  Potser era des de l’inici un 
dels actors que era més pertinent  en els objectius del 
projecte. 
 
Des de la seva identificació es va tenir en compte el parer 
de Cordes del Món dins del disseny del projecte, en 
especial participant el seu director Ernest Briceño.  Ell va 
estar coordinant totes les fases del projecte i dirigint-lo 
musicalment, així que el seu paper ha estat clau.  
 
Un cop el projecte va iniciar, es van desenvolupar diverses 
reunions de coordinació conjunta entre l’ACP, Cordes del 
món per acordar conjuntament les línies de treball de les 
accions a desenvolupar, els objectius, el rol de l’entitat 
sòcia a Palestina Al Kamandjati, el calendari a Ramallah i a 
Catalunya (ja que no només es van realitzar activitats a 
Barcelona) i les músiques que s’hi implicarien. Això es 
mostra en les actes de reunions de coordinació del 18 de 
juliol, el 12 de setembre i el 3 d’octubre de 2018.  
 
El projecte de Cordes del Món està dirigit per Ernest 
Briceño, que ha estat clau en la direcció musical d’aquest 
projecte, i Marta Roma i Ana Rosi són col·laboradores, és a 
dir invitades als projectes, no part de l’estructura. En els 
dos casos va ser Briceño qui contactà amb elles.  
 

- Havien col·laborat ja anteriorment;  
- Tenien els dies una perspectiva de diversitat 

cultural dins la música; 
- Per acord entre l’ACP i Cordes del Món es va 

preferir que fossin dones les que portessin el pes 
del projecte musical.  

 
El mateix Ernesto Briceño tenia problemes de visat que no 
li permetien implicar-s’hi directament. Malgrat tot va estar 
al darrere de la coordinació de totes les accions del 
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projecte, des del viatge a Ramallah de Cordes del Món  fins 
al viatge, l’intercanvi  i els concerts d’Al Kamandjati a 
Barcelona.   
 
Com que Marta Roma i Ana Rosi són les que han tingut un 
major nivell d’implicació en totes les fases del projecte, per 
això van ser elles entrevistades en l’avaluació. 
 

Marta Roma (música) Per Marta Roma el projecte és pertinent dins la seva 
trajectòria, ja que ella té un recorregut musical vinculat a 
la diversitat cultural, la transformació social i l’activisme 
a: projectes amb orquestres de Veneçuela i a projectes 
socials a la República Dominicana.  
 
 Roma considera que en aquest tipus d’activitat la música 
és important, però també ho és el perfil de la persona 
elegida, sensible culturalment amb una actitud 
intercultural i activista; no és una activitat de professorat 
tocant.  
 
Ens explica les seves experiències personals d’implicació 
en el context que mostren la pertinència d’aquesta 
activitat com a sensibilitzadora sobre la situació palestina: 
el coneixement dia a dia construint una experiència 
artística des de la diferència de dos llenguatges musicals 
diferents; la convivència amb les mancances diàries de 
recursos o de possibilitats de mobilitat que els obliga a 
ocupació; la retrobada quan Al Kamandjati van anar a 
Barcelona i la sensació de retorn de la seva experiència 
mútua al públic de la seva ciutat. 
 

Ana Rossi (música) Per Ana Rossi el projecte és pertinent dins la seva 
trajectòria, ja que ella té un recorregut musical vinculat a 
la diversitat cultural, a les músiques del món, 
concretament al treball amb el grup Coetus i amb músics 
turcs.  Sempre busca els orígens en la musica popular.  
 
Considera que el projecte connecta amb moltes de les 
seves prioritats com a música i personals. Per exemple, 
entendre la música com a un dret ho ha treballat en tallers 
a l’Escola Xamfrà on es fomenta la diversitat.   
 
De forma similar a Roma, Rossi ens explica les seves 
experiències personals d’implicació en el context que 
mostren la pertinència d’aquesta activitat com a 
sensibilitzadora sobre la situació palestina: el 
coneixement dia a dia construint una experiència artística 
des de la diferència de dos llenguatges musicals diferents. 
Ella no va poder viure la retrobada quan Al Kamandjati 
van anar a Barcelona per malaltia. 
 

 Actor 100% pertinent en el projecte com a entitat en 
col·laboració, i adequat per a ser actor en agrupació  
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Taller de Músics: Escola 
Superior d’Estudis 
Musicals  
i ESMUC (Escola Superior 
de Música de Catalunya) 
 
(Actor no previst 
inicialment) 

La participació prevista del Taller de Músics es va estendre 
també a l’ESMUC com a entitat no prevista inicialment en 
el projecte (per contra no va participar el Conservatori de 
música).  
 
Es va realitzar una entrevista semi-estructurada al 
coordinador de l’ESMUC Gianni Ginesi. A aquest professor, 
personalment, és ja pertinent,  ja que atès que és professor 
d’Etnomusicologia i amb un currículum proper a activitats 
d’aproximació a cultures musicals no occidentals i des 
d’un enfocament de drets humans i interculturalitat.  
 
Ens va comentar que en el seu departament, des de fa 2 
anys, s’intenta obrir les portes a activitats culturals no 
occidentals i sobretot amb valors  socials i des de 
l’activisme: per això va valorar-se positivament que es 
proposés des d’una ONG. És una línia que intenta aportar 
des del seu departament i que coincideix amb alguns i 
algunes alumnes (per exemple, al Màster de 
musicoperàpia).  
 
Actor 100% pertinent en el projecte com a entitat en 
col·laboració no previst inicialment 

Sodepau 
 
(Actor no previst 
inicialment) 
 

Sodepau coordina anualment la “Mostra de Cinema Àrab i 
Mediterrani de Catalunya” i té un fons audiovisual i un 
coneixement sobre el cas palestí dels més forts que hi ha a 
Barcelona i a Catalunya. Té un posicionament en línia a 
l’objectiu general d’aquest projecte. A més i està  en 
coordinació amb la Federació Catalana de Cine Clubs.  En 
les seves activitats s’inclou la realització de debats a 
entorn de les pel·lícules on la sensibilització de la situació 
dels drets del poble palestí està inclosa.  
 
Això el fa un actor pertinent a més  nivells fins i tot  que la 
mateixa Federació per la coordinació d’aquesta activitat, 
tenint en compte el nivell al qual es vol arribar en termes 
d’educació per la justícia global. Així, en aplicació de la 
metodologia aquest projecte ha trobat un actor altament 
pertinent.  
  
En ser Meritxell Bragulat, la seva directora, qui ha tingut 
un major nivell d’implicació en totes les fases del projecte 
va ser entrevistada en l’avaluació.  
 
Segons Bragulat, Sodepau van ser derivats per la 
Federació Catalana de Cineclubs pel seu expertisatge i fins 
fílmic de pel·lícules del món àrab, així com el seu 
coneixement i posicionament amb Palestina, pertinent 
amb les propostes d’ACP. Ambdues entitats tenen en 
comú, segons ell, la cultura com a mitjà de denúncia de les 
vulneracions de drets humans, i la defensa de Palestina 
contar l’ocupació israeliana.  
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Així Sodepau, segons Bragulat, coneixent la resposta i els 
gustos del potencial públic van proposar  que fossin 
pertinents en el projecte i que tinguessin un equilibri entre 
qualitat i continguts: 
 

- El temps que roman, d’Elia Suleiman, per ser un 
exemple de la història d’una família palestina des 
del 1948. 

- Un món que no és el nostre, de Mahdi Fleifel, per 
ser una pel·lícula que agrada a un públic 
heterogeni però també perquè es crítica amb  
l’Autoritat Nacional Palestina. 

- No hi podem anar ara, estimat, de Carol Mansour, 
per ser d’una directora dona i per connectar 
generacions de refugiats i refugiades.  

 
La pertinència d’incloure l’entitat organitzadora de la 
Mostra de Cinema Àrab és, segons Bragulat, que aporta 
una marca que es coneix  i convoca ja un públic.  
 

 Actor 100% pertinent en el projecte com a entitat en 
col·laboració, i adequat per a ser actor en agrupació  
 

Eix 2- Drets econòmics 
socials i ambientals 

 

CCOO de Catalunya 
• Seccions sindicals 

de l’Ajuntament 
de BCN 

• Aigües de 
Barcelona 

• Secretaries de la 
Dona 
 

El paper de CCOO de Catalunya ha estat menys central del 
previst com a entitat en col·laboració. La seva pertinència 
és com a entitat acollidora i organitzadora d’alguns actes 
dintre dels quals, la participació de les tres seccions 
esmentades sols es dona parcialment en una: la 
presentació d’una jornada del 28 de maig de 2019  per part 
de la responsable de la Dona, Igualtat i Solidaritat de la 
Federació d’Educació de CCOO Celeste Attias. En la resta 
d’activitats van participar altres seccions com la 
responsable dels Països Àrabs, Àfrica i Àsia de la 
Secretaria Internacional i Cooperació de CCOO Alejandra 
Ortega.  També va mantenir una reunió amb l’entitat 
palestina Palestinian Farmers Union. El seu rol va ser més 
subsidiari  que central, per tal el nivell de pertinència és 
baix.  
 
20% de pertinència com a entitat col·laboradora en 
l’Eix  2 d’activitats 
 

Cooperativa L’Olivera a 
Collserola 
 
(Actor no previst 
inicialment) 
 

Entitat en col·laboració no prevista inicialment que ha 
donat un suport puntual però molt pertinent. L’ACP i 
l’entitat palestina Palestine Farmers Union veien 
necessàries les activitats d’incidència, intercanviant 
experiències de models i experiències de cooperatives  
catalanes i palestines que establissin mutu coneixement i 
futures col·laboracions.  
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A l’entrevista amb el director de la Palestine Farmers 
Union va parlar de les relacions positives i l’aprenentatge 
de la trobada.  
 
Actor 100% pertinent en el projecte com a entitat en 
col·laboració no prevista inicialment 
 

Federació de 
Cooperatives Agràries de 
Catalunya 
 
(Actor no previst 
inicialment) 
 

Entitat en col·laboració no prevista inicialment que ha 
donat un suport puntual però molt pertinent. L’ACP i 
l’entitat palestina Palestine Farmers Union veien 
necessàries les activitats d’incidència, intercanviant 
experiències de models i experiències de cooperatives  
catalanes i palestines que establissin mutu coneixement i 
futures col·laboracions.  
 
A l’entrevista amb el director de la Palestine Farmers 
Union va parlar de les relacions positives i l’aprenentatge 
de la trobada. 
 
Al web de la Federació de Cooperatives Agràries de 
Catalunya destaquen la reunió i conclouen: “Finalment, es 
van identificar possibles línies de col·laboració, 
principalment amb relació a defensa dels interessos dels 
productors i la col·laboració en projectes d’innovació i de 
suport al desenvolupament del cooperativisme agrari en el 
seu país.” 
 
Actor 100% pertinent en el projecte com a entitat en 
col·laboració no prevista inicialment 
 

Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Agrària, 
ETSEA, (Lleida) 
 
(Actor no previst 
inicialment) 
 

Entitat en col·laboració no prevista inicialment que ha 
donat un suport puntual però molt pertinent. L’ACP i 
l’entitat palestina Palestine Farmers Union veien 
necessàries les activitats d’incidència, intercanviant 
experiències de models i experiències de cooperatives  
catalanes i palestines que establissin mutu coneixement i 
futures col·laboracions.  
 
A l’entrevista amb el director de la Palestine Farmers 
Union va parlar de les relacions positives i l’aprenentatge 
de la trobada i que actualment estan parlant d’una 
probable col·laboració conjunta en el futur. 
 
Actor 100% pertinent en el projecte com a entitat en 
col·laboració no prevista inicialment 
 

Ana Basanta L’escriptora Ana Basanta va ser elegida en el moment 
d’implementació del projecte, i no en la seva identificació.  
 
A escala de pertinència hi ha un canvi en la metodologia 
d’aquesta activitat del projecte, que segons la seva 
identificació era:  Informe  sobre la situació de vulneració 
dels drets al treball i mediambientals del poble palestí, i es 
tractava de: “Es documenta el cas de vulneració dels drets   
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de l'empresa israeliana de químics Geshuri a la ciutat de 
Tulkarem, per un grup d'un coordinador/a investigador i 
dues persones becades del Programa Dret al Dret.” Aquesta  
recerca  es focalitza en la denúncia d’una situació concreta 
de vulneració de drets humans que requeria una recerca 
especialitzada.  
 
Al final aquesta no va ser l’opció, pel fet que el projecte 
tenia una orientació més divulgadora i creadora de 
contactes per tal d’assolir l’indicador de l’objectiu general: 
Contribuir a una millora quantitativa i qualitativa de la 
sensibilitat social de la ciutadania catalana respecte a les 
violacions de Drets Humans.  Això requeria una 
metodologia netament diferenciada de la prevista en la 
identificació  del projecte, i seleccionar una persona amb 
habilitats comunicatives per abastar un sector més ample 
de la ciutadania i que la publicació tingués una orientació 
divulgadora.  
 
L’Ana Basanta és una escriptora amb aquest perfil, ja que 
és una escriptora i periodista molt especialitzada en 
cròniques de viatges que ha publicat uns 7 llibres i alguns 
d’ells de llocs com els Andes, Colòmbia o el Líban.   
 
Amb Basanta es va mantenir una entrevista semi-
estructurada on cal a tenir en compte diversos temes que 
tenen a veire amb la pertinència en el projecte: 
 

- Té una relació amb l’ACP i un coneixement de 
primera mà des de fa 15 anys amb les brigades de 
Colòmbia i del Líban. 
 

- L’opció no ha estat partir d’un text especialitzat 
sinó  d’una crònica amb un llenguatge i uns 
testimonis entenedors i accessible a una gran 
quantitat de gent: fins i tot gent no experta o 
alumnes de 15 a 17 anys.  
 

- Ella coneix la població àrab i coneix Palestina, però 
no n’és una experta, de manera que fa un viatge de 
“descobriment” i vol transmetre en el seu escrit 
una crònica de “descobriment.”  
 

- La seva opció és, sense renunciar a les dades, 
treballar des de la vida quotidiana de la gent, per 
fer entendre quin impacte té en ella l’ocupació.  Els 
temes tocats abasten part important dels temes 
que han format part del projecte (des de la música 
i el circ a Palestina fins a les cooperatives 
camperoles, passant per les organitzacions de 
dones  i les persones refugiades).  

 
Escriptora 100% pertinent en el projecte, si tenim en 
compte el canvi d’orientació d’aquest informe.  
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Eix 3- Educació formal Quan es comença a implementar el projecte, el desembre 

de 2017 l’ACP va realitzar un viatge d’inici del projecte a 
Palestina on va incorporar dos actors palestins no previstos 
inicialment, gràcies al contacte amb la Palestinian 
Performing Arts Network: Al Kamandjâti i Palestinian 
Circus School. Amb el primer executarien l'Eix 2 
d’activitats, i amb el segon executarien l’Eix 3.  
 
Es produeixen, doncs, un doble canvi: 

- Introdueixen una entitat palestina com a actor en 
l’Eix  3. 

- Una part de les accions d’aquest eix deixen de ser 
d’educació formal a educació no-formal. 

 
Això, pel que fa a la metodologia suposa un canvi 
important, ja que: 

-  els centres d’educació formal deixen de ser les 
entitats claus de col·laboració,  

- i l’activitat introduïda, el circ, podria ser una 
activitat de l’Eix 1, dels Drets culturals.  

 
Institut Joan Salvat 
Papasseit 

No ha tingut cap participació en el projecte, i no ha estat 
un actor pertinent. Pel canvi de metodologia introduïda, 
aquest eix d’activitats passa a ser en part Educació no-
formal, de manera que la metodologia de les accions fa un 
canvi i, conseqüentment els actors com  l’ Institut Joan 
Salvat Papasseit, d’educació formal. 
 
0% de pertinència en el projecte com a entitat en 
col·laboració 
 

Ateneu Popular 9 Barris 
 
(Actor no previst 
inicialment) 
 
 

Per les raons explicades l’ Ateneu Popular 9 Barris passa a 
ser l’entitat principal en aquest Eix 3, malgrat no ser del 
camp de l’educació formal. L’Ateneu, per ser el Circ una de 
les seves activitats principals. A més, tal com mostren les 
actes de les reunions mantingudes amb l’ACP, va facilitar 
molts contactes per les visites fetes a les diverses entitats 
relacionades amb el circ.  
 
Actor 100% pertinent en el projecte com a entitat en 
col·laboració no prevista inicialment 
 

Central del Circ 
 
(Actor no previst 
inicialment) 
 

Entitat en col·laboració no prevista inicialment que ha 
donat un suport puntual però molt pertinent. La 
possibilitat de portar una companyia de circ palestina, 
quelcom força excepcional, va fer que conjuntament amb 
l’Ateneu 9 Barris s’hagi vist necessari  visitar aquelles 
experiències a Barcelona interessants dins del sector.  
 
A l’entrevista amb el director de la Palestine Circus School 
va parlar de les relacions positives i l’aprenentatge de la 
trobada. 
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Actor 100% pertinent en el projecte com a entitat en 
col·laboració no prevista inicialment 
 

Centre de les Arts  del Circ 
Rogelio Rivel 
 
(Actor no previst 
inicialment) 
 

Entitat en col·laboració no prevista inicialment que ha 
donat un suport puntual però molt pertinent. La 
possibilitat de portar una companyia de circ palestina, 
quelcom força excepcional, va fer que conjuntament amb 
l’Ateneu 9 Barris s’hagi vist necessari  visitar aquelles 
experiències a Barcelona interessants dins del sector .  
 
A l’entrevista amb el director de la Palestine Circus School 
va parlar de les relacions positives i l’aprenentatge de la 
trobada. 
 
Actor 100% pertinent en el projecte com a entitat en 
col·laboració no prevista inicialment 
 

Circ Cric 
 
(Actor no previst 
inicialment) 
 

Entitat en col·laboració no prevista inicialment que ha 
donat un suport puntual però molt pertinent. La 
possibilitat de portar una companyia de circ palestina, 
quelcom força excepcional, va fer que conjuntament amb 
l’Ateneu 9 Barris s’hagi vist necessari  visitar aquelles 
experiències a Barcelona interessants dins del sector .  
 
A l’entrevista amb el director de la Palestine Circus School 
va parlar de les relacions positives i l’aprenentatge de la 
trobada. 
 
Actor 100% pertinent en el projecte com a entitat en 
col·laboració no prevista inicialment 
 

Institut Escola Antaviana 
 
(Actor no previst 
inicialment) 
 

Entitat en col·laboració no prevista inicialment que ha 
donat un suport puntual però molt pertinent. Amb la visita 
a aquesta escola l’activitat ha tingut una breu aproximació 
a l’educació formal.  
 
Actor 100% pertinent en el projecte com a entitat en 
col·laboració no prevista inicialment 
 

Amics del 
Moviment Quart 
Món Catalunya 
 
(Actor no previst 
inicialment) 
 

Entitat en col·laboració no prevista inicialment que ha 
donat un suport puntual però molt pertinent. Amb la visita 
a aquesta entitat solidària l’experiència del circ palestí ha 
estat coneguda per una entitat des dels drets humans. 
L’escriptora Ana Basanta, qui ha realitzat l’informe 
d’aquest projecte, és qui va proposar la visita a aquesta 
entitat.  
 
Actor 100% pertinent en el projecte com a entitat en 
col·laboració no prevista inicialment 
 

Facultat de Dret de la 
Universitat de Barcelona 

Aquest actor porta ja 5 anys participant en el Seminari 
sobre Orient Pròxim i ja té una dinàmica d’alumnat 
participant i posteriorment activista instal·lada que el fa 
totalment pertinent als objectius del projecte. A més, 
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aquesta activitat és la que fa que l’objectiu de l’Eix 3-
Educació formal no es perdi, atenint-nos a que, a més, la 
participació en tot el seminari dona crèdits a l’alumnat 
universitari. 
 
Una de les alumnes Paula Nasarre, actualment forma part 
de l’equip contractat per l’ACP, que va participar en el que 
es va realitzar el 2018 com a alumne de la Facultat de Dret, 
i posteriorment es va anar involucrant en les activitats del 
projecte: l’espectacle de circ palestí, la xerrada de 
Mustapha Bargoutti, etc.  
 
Actor 100% pertinent en el projecte com a entitat en 
col·laboració 
 

CONCLUSIONS: 
PERTINÈNCIA 

1) En els tres eixos d’acció del projecte observem que el 
nivell de pertinència de les accions és més alt quan les 
entitats en col·laboració tenen una relació més estreta 
amb el tema, el sector i els valors.  
 
Això és ben clar en: 
 

- Eix 1-Drets culturals:  
 

o Dins la línia musical, Cordes del Món és 
l’entitat que més estretament comparteix 
la interculturalitat en la música i 
l’enfocament activista respecte als drets 
humans. Les persones directament 
implicades, com per exemple les músiques 
de Cordes del Món que ja tenien un 
recorregut en temes de transformació 
social i diversitat cultural. 

o Dins la disciplina del cinema Sodepau, com 
a nova entitat que té relació amb la 
Federació Catalana de Cine Clubs,  també 
és una entitat activa en els drets humans 
de les cultures àrabs.  
 

- Eixos 2 i 3- Drets econòmics i educació no-formal: 
la participació de cooperatives agrícoles i 
d’entitats dedicades al circ fan l’activitat més 
pertinent. 

 
Entitats col·laboradores des de Palestina  

Actor  Pertinència 
Eix 1- Drets culturals  

Conservatory of Music 
Edward Said 

No ha tingut cap participació en el projecte, per tal no ha 
estat un actor pertinent 
0% de pertinència en el projecte com a entitat en 
col·laboració  

Al Kamandjâti 
 

Quan comença a implementar-se el projecte es necessita  
que algunes de les entitats en col·laboració palestines 
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(Actor no previst 
inicialment) 

siguin  no siguin  només executor d’activitats sinó que 
aquestes siguin a iniciativa d’ells en col·laboració amb les 
de Barcelona i les catalanes. Les relacions amb el 
Conservatory of Music Edward Said no hagueren estat de 
suficient implicació per les necessitats del projecte en el 
sentit de la pertinència.  
 
 Així proposa fer un canvi respecte a la metodologia 
inicialment prevista d’assoliment dels productes, per 
enfortir els objectius, i treballar amb les entitats d’una 
xarxa d’entitats d’arts escèniques  que mostren un gran 
dinamisme: és el Palestinian Performing Arts Network. 
S’incorporen dos actors no previstos inicialment que 
pertanyen a aquesta xarxa: Al Kamandjâti i Palestinian 
Circus School.  
 
Al Kamandjati treballa molt amb l’intercanvi d’artistes 
internacionals, i en programar concerts amb artistes de 
diversos països.  
 
A l’entrevista semi-estructurada que es va realitzar al seu 
director Iyad Staiti ens parlava de tres línies de 
pertinència del projecte en funció a la missió de l’entitat i 
també amb el que l’ACP pretén amb el projecte:  
 

- Intercanvi de coneixements, a partir de 
l’intercanvi d’experiències. L’intercanvi de llaços 
de solidaritat permet crear sinèrgies sòlides  per 
sensibilitzar sobre la seva situació com a palestins 
ocupats. 

- Mostrar la professionalització de la música i les 
arts i crear connexions d’aquesta als països del 
món. Per això tenen diversos projectes 
internacionals. La voluntat de l’ACP de portar 
músics a Catalunya dona la voluntat als palestins 
de viatjar al món i sortir dels seus “clústers”.  

- Cooperar amb entitats i ONG a Europa, territori 
que ha mostrat llaços de solidaritat amb els 
palestins. Hi ha una llarga llista dels seus socis 
internacionals, molts d’ells francesos, i com a 
exemple tenen contacte amb una llarga llista de 
conservatoris de música com el Conservatori 
d’Angers, de Lyon, de Paris, de Toulouse o de 
Bordeaux) 

 
Segons Iyad Staiti existeix una connexió política amb 
l’ACP, ja que el seu treball és a nivell regional àrab, tenen 
un treball a Jordània, connexions amb l’Irak, i gestionen 
projectes amb el Líban.   
 
Staiti també valorà com a molt pertinent l’experiència amb 
Cordes del Món, sobretot amb qui portà més relació que és 
amb les dues músiques, qui coneixien bé la manera de 
connectar amb cultures musicals diferents i aportar de 
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manera assertiva nous continguts. Va facilitat la mescla de 
llenguatges amb coneixements i apertura. Això ho 
argumenta amb el fet que ells tocaven peces sama’i, difícils 
d’acordar, i va ser fàcil de desenvolupar-ho. 
 
Staiti es va sorprendre també de com el sama’i i la música 
àrab en general era conegut  tant pels músics de Barcelona 
com a les escoles on va realitzar tallers, posant especial 
èmfasi amb l’ESMUC.  
 

 Actor 100% pertinent en el projecte com a entitat en 
col·laboració, i adequat per a ser actor en agrupació  

Eix 2- Drets econòmics 
socials i ambientals 

 

Palestinian Farmers 
Union 

La Palestinian Farmers Union (PFU) se citava en la 
formulació del projecte con a entitat col·laboradora, 
aparentment per accions puntals, però no estava previst 
dins les activitats que formés la delegació de sindicalistes 
que viatgés a Barcelona. Al final va ser així. 
 
De fet la PFU és la contrapart principal en els projectes de 
cooperació amb l’ACP, i la inspiració per endegar aquesta 
activitat en el projecte ja s’havia discutit fa temps entre 
ambdues entitats.  
 
En l’entrevista semi-estructurada que es va fer al seu 
director Abbas Milhem (qui va venir a la delegació de 
sindicalistes a Barcelona junt amb el president Rafat 
Khandaqji) expressa que l’ACP és per a ells un soci 
estratègic que parteix de les seves necessitats locals sense 
imposar una agenda.  
 
Segons Milhem ja fa tres anys van parlar de la idea de 
realitzar accions d’intercanvi entre entitats cooperatives 
de Palestina i de Catalunya, i que l’ACP va retenir la idea 
per quan fos millor. La construcció de capacitats és una 
prioritat estratègica per la PFU i dins dels programes de 
cooperació sostinguts per l’ACP. Així en realitat, des 
d’aquest punt de vista, la PFU ja ha participat en la 
concepció d’aquest eix de drets en les activitats del 
projecte.  
 

 Actor 100% pertinent en el projecte com a entitat en 
col·laboració, i adequat per a ser actor en agrupació 
 

The Palestine New 
Federation of Trade 
Unions 
 

Sols ha participat en l’estudi de la investigadora Ana 
Basanta, per tal no ha participat en la delegació de 
sindicalistes tal com estava previst. 
 
10% de pertinència en el projecte com a entitat en 
col·laboració 
 



40 
 

Palestinian Women 
Developing Centre 

Sols ha participat en l’estudi de la investigadora Ana 
Basanta, per tal no ha participat en la delegació de 
sindicalistes tal com estava previst. 
 
10% de pertinència en el projecte com a entitat en 
col·laboració 
 

Sunflower Association No ha tingut cap participació en el projecte per tal no ha 
estat un actor pertinent 
0% de pertinència en el projecte com a entitat en 
col·laboració 

Eix 3- Educació formal  
Palestinian Circus School 
 
 
(Actor no previst 
inicialment) 
 

Tal com ja hem explicat amb Al Kamandjati, quan comença 
a implementar-se el projecte, l’ACP s’adona que necessita  
que algunes de les entitats en col·laboració palestines 
siguin més pertinents: això, en el sentit que no siguin  
només executor d’activitats sinó que aquestes siguin a 
iniciativa d’ells en col·laboració amb les de Barcelona i les 
catalanes.   
 
Gràcies al contacte amb la Palestinian Performing Arts 
Network, el desembre de 2017 quan es va realitzar un 
viatge d’inici del projecte, s’incorporen dos actors no 
previstos inicialment que pertanyen a aquesta xarxa: Al 
Kamandjâti i Palestinian Circus School. 
 
Com s’ha explicat, la incorporació d’aquest nou actor que 
produeix diversos canvis en el projecte que afecten la seva 
metodologia i, parcialment, als seus objectius que afecten 
de diversa manera a la pertinència del projecte: 
 

- En l’Eix  3 s’incorpora un actor palestí, que no hi 
era. La seva pertinència és alta donat que és el 
mateix actor que produeix el canvi d’orientació de 
la metodologia de l’Eix 3; és a dir, que la 
introducció del circ no estava prevista en el 
projecte original. De fet aquesta activitat podria 
ser perfectament dins l’Eix 1 Drets culturals. 
 

- L’àmbit de l’educació formal passa a ser, 
parcialment, educació no-formal.  Si no s’acceptés 
el canvi i les conseqüències positives que ha 
aportat el canvi proposat, els actors i les accions no 
serien pertinents (per a l’educació formal). És a 
dir, el canvi des de la teoria de canvi és més 
pertinent que si sols s’analitzés des de la 
metodologia d’orientació per resultats.  

 
En l’entrevista semi-estructurada que es va fer al seu 
director Shadi Zmorrod (qui va venir amb els nou actors 
més del Palestinian Circus School) expressa que una cosa 
que els ha agradat molt de l’ACP, i que es difereix d’altres 
actors internacionals, és que parteix de les seves 
necessitats locals sense imposar una agenda.  Amb aquesta 



41 
 

afirmació va insistir molt dient que molt sovint són 
demanats internacionalment per un tema d’una agenda 
específica o per participar en una acció d’un programa 
d’activitats, però no es respecta la mateixa agenda.  
 

 Actor 100% pertinent en el projecte com a entitat en 
col·laboració, i adequat per a ser actor en agrupació.  
 

CONCLUSIONS: 
PERTINÈNCIA 

1) L’ACP s’adona en l’execució del projecte que necessita 
entitats en col·laboració palestines  que no siguin  només 
executor d’activitats sinó que aquestes siguin a iniciativa 
d’ells en col·laboració amb les de Barcelona i les catalanes. 
Es fa un canvi respecte a la metodologia inicialment 
prevista d’assoliment dels productes, per enfortir els 
objectius, i treballar amb les entitats d’una xarxa d’entitats 
d’arts escèniques  que mostren un gran dinamisme. 
 
Quan comença a implementar-se el projecte, el desembre 
de 2017 l’ACP va realitzar un viatge d’inici del projecte a 
Palestina on va incorporar dos actors palestins no previstos 
inicialment, gràcies al contacte amb la Palestinian 
Performing Arts Network: Al Kamandjâti i Palestinian 
Circus School.  
 
Amb el primer executarien l'Eix 2 d’activitats, i amb el 
segon l’Eix 3.  Es produeixen, doncs, un doble canvi 
important: 
 

- Introdueixen una entitat palestina com a actor en 
l’Eix  3. 

- Una part de les accions d’aquest eix deixen de ser 
d’educació formal a educació no-formal. 

 
Això, pel que fa a la metodologia suposa un canvi 
important, ja que: 

-  els centres d’educació formal deixen de ser les 
entitats claus de col·laboració,  

- i l’activitat introduïda, el circ, podria ser una 
activitat de l’Eix 1, dels Drets culturals. 

 
 
2) De manera similar que es concloïa en les entitats 
col·laboradores a Barcelona, en els tres eixos d’acció del 
projecte observem que el nivell de pertinència de les 
accions és més alt quan les entitats en col·laboració tenen 
una relació més estreta amb el tema, el sector i els valors. 
Això és ben clar en: 
 

- Eix 1-Drets culturals: dins la línia musical, Al 
Kamandjati és una entitat amb entitats 
d’intercanvi musical que estretament comparteix 
els valors del projecte. Això també ho fa el 
Conservatory Edward Said, però la programació 



42 
 

d’Al Kamandjati és potser menys tipificada i és més 
elàstica.  
 

- Eix 2- Drets econòmics: en el cas de la Palestinian 
Farmers Union potser hi te a veure que és una 
entitat que té una relació molt estreta amb l’ACP 
(és la contrapart dels seus projectes de 
cooperació) i que està composta directament per 
cooperatives de camperols amb interessos 
pràctics concrets. 
 

- Eix 3- i Educació no-formal: la participació d’una 
entitat dedicades al circ fan que, l’opció educativa 
d’aproximar-la a altres entitats catalanes 
dedicades al circ, l’activitat sigui més pertinent. A 
més en l’Eix  3 s’incorpora un actor palestí, que no 
hi era: però la seva pertinència és alta donat que és 
el mateix actor que produeix el canvi d’orientació 
de la metodologia de l’Eix 3; és a dir, que la 
introducció del circ no estava prevista en el 
projecte original.  

 
3) S’ha dit sovint en les entrevistes als palestins que l’ACP, 
a diferència d’altres actors internacionals, parteix de les 
seves necessitats locals sense imposar una agenda: sovint 
les demandes venen dins una agenda  internacional, però 
no es respecta la mateixa agenda palestina.  
 

 
CONCLUSIONS 
GENERALS: 
PERTINÈNCIA 

 
Aquest projecte no és de sensibilització sinó que requereix 
un nivell d’implicació molt major dels actors implicats per 
tal que el canvi que es planteja sigui més estructural: és un 
projecte d’educació per la justícia global. Malgrat que en 
l’execució del projecte han actuat de forma positiva els 
factors de la teoria de canvi i han aparegut nou actors 
altament pertinents, o han agafat major rellevància actors  
que ja eren identificats, cal tenir en compte que la 
continuïtat de projectes com aquest requereix d’actors 
implicats pel tema, el sector de treball i els valors de canvi 
que aquests proposen.  Aquesta podria ser una conclusió 
general respecte a la pertinència de  tots els canvis d’actors 
del projecte (analitzats a l’apartat de participació) 
 

 
 
 
 
 
El projecte va traçar unes estratègies de pertinència:  
 

ESTRATÈGIES DE PERTINÈNCIA 
Estratègia Nivell de compliment 
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1) Una de les claus de la mobilització 
ciutadana, es la generació de vincles 
sectorials (música, cinema, 
ensenyament, món del treball, etc.) com 
a requisit previ a la implicació i al 
compromís.  
 

1) S’ha centrat en un seguit de sectors 
sobre els quals ha generat la mobilització 
ciutadana. De fet, tal com s’ha expressat, 
com més se centrava en aquests vincles 
sectorials més èxit tenien els resultats de 
les activitats. 
 

 
2) S’ha buscat que els llaços de 
solidaritat entre Barcelona i Palestina 
parteixin de temes més comuns, com la 
música i el cinema, o els drets laborals i 
mediambientals. Promoure la interacció 
entre persones catalanes i palestines 
partir del que els uneix. 
 

 
2) Aquests llaços de solidaritat s’han creat 
fins al punt que en tots els eixos s’ha 
invitat a persones i entitats palestines a 
relacionar-se amb persones i entitats per a 
compartir temes comuns i crear 
mobilització ciutadana.  

 
3) S’ha decidit acotar el territori en el 
qual es portaran a terme les seves 
activitats principals.  

 
3) L’acotació territorial s’ha seguit però hi 
ha hagut canvis a altres districtes com Nou 
Barris per en l’Eix  3 d’activitats.  
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5.4 Eficàcia 
 
 

Activitats 
 

a) Primer eix, promoció dels drets culturals del poble palestí 
 

ACTIVITATS PREVISTES 
 
"Música, Drets Humans i Palestina” 
 
En col·laboració amb el Conservatori Municipal de Música de Barcelona, el Taller de 
Músics, i el projecte musical Cordes del Món. 
- Delegació de quatre músics del Conservatory of Music Edward Said de Palestina a 
Barcelona:  
 

1.1) Concert públic a l'Auditori Eduard Toldrà del Conservatori Municipal de 
Música de Barcelona- CMMB dins del Cicle Dijous Concert de 4 músics 
palestins professionals del Conservatori de Música Edward Said, dirigida a 
l’estudiantat i professorat del CMMB, a escoles d'ensenyament musical, i 
públic en general. El concert comptarà amb la participació del professorat del 
CMMB i el projecte musical Cordes del Món 

 
1.2) Quatre sessions pedagògiques que constaran dels següents tallers: 
-Un taller d'Introducció sobre la Música tradicional a Palestina 
-Un taller d'Introducció sobre els instruments musicals de Palestina 
-Música fusió: Ramallah i Barcelona 
A) Dues al CMMB, dirigides a l'alumnat del CMMB i a escoles d'ensenyament 
Musical, 
B) Dues al Taller de Músics, dirigides als estudiants del Taller i músics 

 
1.3) Trobades d'intercanvi amb musics catalans, dues corals i grups de música 
popular de la ciutat de Barcelona, coordinades entre ACP, FCC i el projecte 
musical Cordes del Món. 

 
1.4) Reunió institucional amb la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de 
Barcelona i trobada amb altres institucions de l'àmbit públic i privat de la 
música a Barcelona. 

 
ACTIVITATS COMPLETES (verificant segons l’informe de seguiment) 
 

1.1) Delegació músiques de Barcelona a Palestina 
 
- Delegació músiques de Barcelona a Palestina: del 06 al 10 d’octubre s’organitzà una 
delegació de dues músiques catalanes, (la Marta Roma, violoncel·lista i l’Ana Rossi, 
guitarrista i cantant) que va viatjar a Palestina de la mà de l’ACP, per poder entrar en 
contacte amb els músics d’Al Kamandjati.  
 
- Trobades d'intercanvi amb músiques de Barcelona  i de Palestina: durant l’estada a 
Palestina, les dues músiques van estar treballant i compartint amb els músics palestins. 
Van intercanviar peces musicals, els palestins van mostrar les seves peces musicals i 
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van ensenyar a les músiques catalanes, i viceversa, la Marta i l’Ana van treballar amb Al 
Kamandajati la musica catalana.  
 
- Concert públic a Ramallah: fruit de la bona entesa en els dos primers dies, en el tercer 
dia es va fer un concert conjunt entre tots els músics al Riwaq Centre, un centre cultural 
de la ciutat de Ramallah. Aquest concert va ser el preludi del concert que es realitzaria 
a Barcelona a finals de novembre. El viatge a Palestina va ser la llavor d’una relació entre 
músics, palestins i catalans, l’inici d’una relació fraternal i solidària entre les dues ribes 
de la Mediterrània (no consta assistència). 
 

1. 2) Delegació músics de Palestina a Barcelona:  
 
- Delegació músics i músiques palestines a Barcelona: La darrera setmana de novembre 
arribaren els músics palestins a Barcelona. El 27 de novembre arriba a Barcelona el 
director, l'IyadStati, i el 28 de novembre la resta del grup, la Henneh H. M. Alhajhasan, 
vocalista Mohammed N. M. Khamaysa, amb el nay, en Ayham Ayesh amb el qanun i 
Yanal Staiti, percussionista.  
 
 - Trobades d'intercanvi amb músiques de Barcelona  i de Palestina: Durant l’estada dels 
musics palestins es van realitzar diferents assaigs conjunts entre Al Kamandjati i Cordes 
del Món, en total participaran 7 músics de Cordes del Món (la Marta Roma, 
violoncel·lista, Jaime del Blanco Paez, violí, Núria Martín, violí, Claudia Segarra, violí, 
Aroa Garcia, viola, Pep Coca, contrabaix, i l’Ana Rossi, vocalista, dirigits per Ernesto 
Briceño) Els assaigs per preparar el concert es van realitzar al Casal de Joves del 
Guinardó, al Taller de Músics i al Museu de les Cultures del Món. 
 
- Dues sessions pedagògiques: es van realitzar altres trobades d’intercanvi amb musics 
catalans del Taller de Músics (20 participants) i de l’ESMUC (40 participants). 
 
- Concert públic a Barcelona: el dissabte 1 de desembre es realitza el concert circular a 
Barcelona, a la Sala Moragues del Centre Cultural El Born. La presentació i lectura del 
poema és a càrrec de l’actriu Roser Tapies. En el concert hi participa una coral local de 
Parets del Vallès, associada a l’Escola de Música Maria Grever. El concert a la Sala  
Moragues té un format circular, en la que els espectadors se situen en forma de cercle 
al voltant dels músics.  
El concert circular es basa en 4 anelles sonores, cada una diferenciada amb un tipus 
d’emissió sonora. En total, hi assisteixen unes 250 persones. 
Es dissenya un díptic especial pel concert i informació vinculada a la campanya 
Palestina Batega, que es reparteix a totes les persones assistents. 
 
 

1.3) Activitats de difusió entorn dels dos intercanvis:  
 
- Acte de benvinguda i presentació de la campanya Palestina Batega: l’endemà es va 
organitzar l'acte de benvinguda i presentació de la campanya Palestina Batega al Pati 
Marquès de Lió del Museu de Cultures del Món. L’acte tenia com a objectiu poder 
visibilitzar la situació de vulneració dels drets culturals del poble palestí, i alhora donar 
suport a la causa palestina, mitjançant un grup de representants de la cultura catalana.   
A l’acte, el director del Museu, Pep Fornes, així com el director musical, i músics, van fer 
una presentació. L’Acte va finalitzar amb la presència de l’actriu barcelonina Roser 
Tapies que realitza la lectura del manifest Palestina Batega, el qual feia públic la situació 
de vulneració de drets humans del poble palestí. 
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- Documental “Dues ribes, una sola veu” d’Isaac Carbonell, de 17:30 minut partint de 
l’experiència de les dues visites de músics a Ramallah i a Barcelona.  
 
- Durant la setmana també es realitzen diferents entrevistes a mitjans, com amb 
Catalunya Radio, Catalunya Música 
 
NIVELL DE COMPLIMENT 
 
Les activitats musicals de l’Eix 1-Drets culturals han estat completes en termes 
generals, i fins i tot l’acompliment ha estat major del previst, però seguint un esquema 
diferent del  previst: 
 

- Hi ha hagut canvis d’actors, que han estat analitzats a l’apartat de participació. El 
Conservatori Municipal de Música de Barcelona i el Conservatory of Music 
Edward Said de Palestina. Tampoc es col·labora amb cap coral. S’ha iniciat una 
relació amb la Palestinian Arts Performing Network.  

- Les delegacions han estat en dos sentits: una delegació de dues músiques de 
Barcelona a Palestina i una delegació de sis músics i músiques palestines a 
Barcelona. S’ha enfortit, conseqüentment, l’intercanvi. 

- Els concerts públics, conseqüentment, s’han duplicat, passat a un concert públic 
a Ramallah i un a Barcelona (no es compta els altres concerts que s’han produït 
fora de la ciutat de Barcelona dins la campanya “Palestina batega”) 

- Els tallers han passat a ser dos a Barcelona, un amb el Taller de Músics i un amb 
l’ESMUC.  

- Hi ha un acte de presentació de la campanya (en lloc de la trobada institucional 
prevista). 

- S’ha realitzat com a activitat extra un documental sobre les dues experiències. 
- Hi ha hagut un impacte mediàtic a mitjans de comunicació generalistes.  

 
ACTIVITATS PREVISTES 
 

Cicle de Cinema "Conflicte: Palestina" 
 
Amb col·laboració amb la Federació Catalana de Cineclubs de Catalunya, els i les 
membres que formen part de l'agrupació i un grup seleccionat de persones palestines 
expertes en cinema.  
 

2.1) Passi de les dues pel·lícules i els documentals seleccionats a la Filmoteca de 
Barcelona (15 dies). 

2.2) Debat amb la presència de 2 dels directors/es palestins/es de la pel·lícula i 
el documental. 
2.3) Trobades d’intercanvi entre els directors de cinema palestí i professionals 
del cinema. 

 
ACTIVITATS COMPLERTES (verificant segons l’informe de seguiment) 
 
Amb la col·laboració de la Federació Catalana de Cineclubs i Sodepau, es realitza entre 
el 30 de gener i el 15 de febrer de 2019 el Cicle de Cinema palestí: Palestina Batega. 
Totes les sessions de cinema realitzades van incloure cinefòrums vinculats a les 
pel·lícules amb la intervenció de membres de Sodepau i de l’ACP. Els cinefòrums van 
ser molt útils per tal de contextualitzar i explicar als assistents les vulneracions de drets 
que es produeixen a Palestina 
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2.1) El cicle va comptar amb 3 projeccions: dues pel·lícules i un documental. 
Cada sessió es va projectar al Cinema Zumzeig (amb qui es va firmar un contracte de 
col·laboració) aconseguint omplir gran part de la sala (amb capacitat per 80 persones) 
a cada passi. Les tres pel·lícules que es van projectar van ser: 

 
- ‘El temps que roman’, del director Elia Suleiman. El dijous 31 de 
novembre es va projectar a la Sala Zumzeig amb una assistència de 36 
dones i 17 homes. 
- La segona pel·lícula projectada va ser ‘Un món que no és el nostre’, del 
director Mahdi Fleifel. El passi a la Sala Zumzeig va comptar amb una 
participació de 40 dones i 29 homes. 
- La tercera pel·lícula projectada va ser ‘No hi podem anar ara, estimat, 
de la directora libanesa Carol Mansour. A la projecció a la Sala Zumzeig, 
el divendres 15 de febrer, hi van assistir 30 dones i 19 homes.  

 
2.2) Cal comentar que en aquests debats posteriors sempre hi va participar 

algun membre de Sodepau, ja fos el seu president, Aritz Garcia, o la seva directora, 
Meritxell Bragulat, i membres de l’Associació Catalana per la Pau. Sobre les tres 
projeccions, cal destacar, a més de la bona afluència a les sessions, la força informativa 
de les pel·lícules, que van permetre que els debats posteriors sempre fossin extensos i 
molt participatius. 

 
2.3) També cal destacar la bona coordinació que es va establir entre l’ACP, la 

Federació Catalana de Cineclubs i Sodepau. A més del passi de les tres pel·lícules, l’ACP 
va programar el mateix 15 de febrer, el passi del documental ‘Palestina Batega: dues 
ribes, una sola veu’, del cineasta Isaac Carbonell, documental sorgit de l’intercanvi entre 
els músics palestins i catalans. Durant el curt es pot veure el resultat de la unió de forces 
de músics palestins i catalans que, el darrer cap de setmana de novembre van cantar 
plegats contra l’ocupació, tot convertint aquest intercanvi musical en una sola veu de 
reivindicació i resistència. A aquesta projecció hi va assistir, a més del mateix director, 
diversos músics participants al concert, entre ells, Ernesto Briceño, director de Cordes 
del Món, i Ana Rossi, cantant i guitarrista. 
 
 
NIVELL DE COMPLIMENT 
 
Les activitats de cinema de l’Eix 1-Drets culturals han estat complertes en termes 
generals, seguint un esquema similar al previst però amb alguna canvis: 
 

- Hi ha hagut canvis d’actors, que han estat analitzats a l’apartat de participació. 
La Federació Catalana de Cineclubs de Catalunya ha deixat de tenir un 
protagonisme que l’ha agafat Sodepau.  El protagonisme de la Federació ha estat 
major als passis fora de Barcelona, que malgrat quedar fora de l’àmbit geogràfic 
d’aquest projecte, si que formen part de la mateixa campanya. 

- S`ha mantingut les tres projeccions (dos films i un documental) i els debats 
posteriors, que no s’han fet a la Filmoteca de Catalunya si no a la sala Zumzeig.  

- S’ha incorporat el passi del documental “Dues ribes, una sola veu” d’Isaac 
Carbonell, realitzat en el marc de la campanya que ha estat ocasió de participar-
hi també alguns membres de les activitats musicals del projecte, una activitat 
no-prevista. 

- No s’ha realitzat les activitats d’intercanvi planificades entre els directors de 
cinema palestí i professionals del cinema. Possiblement aquestes activitats han 
estat encaminades més  en el camp musical de l’Eix 1.  
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Declaració pública en suport drets culturals del poble palestí 
 
Declaració pública en roda de premsa de diverses figures rellevants del món de la 
música catalana de reconeixement i suport a la cultura i a les arts del poble palestí. 
 
NIVELL DE COMPLIMENT 
 
Aquesta activitat ja està descrita a l’apartat 1.3 de la secció d’activitats "Música, Drets 
Humans i Palestina” 
 
 
b) Segon eix: coneixement dels treballadors/es i seccions sindicals de la ciutat de 

Barcelona, sobre la vulneració dels drets econòmics i socials del poble palestí: 
dret a l'aigua, dret al treball, i dret ambientals. 

 
Conjuntament amb la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO.  
 
 
ACTIVITATS PREVISTES 
 
Jornades "Palestina: la vulneració dels drets econòmics, socials i mediambientals" 
 
Dirigides a les seccions sindicals de dues empreses/entitats de la ciutat de Barcelona: 
Una jornada amb les seccions sindicals i treballadors/es de l'Ajuntament de Barcelona 
i una jornada amb la secció sindical i els treballadors/es d’ Aigües de Barcelona.  
Coordinades per l'Associació Catalana per la Pau, la Fundació Pau i Solidaritat, la 
Comunitat Palestina a Catalunya i els comitès sindicals de les dues empreses.  
 
La Jornada tindrà el següent format: 

 
a) Introducció al conflicte israelo Palestí. A càrrec del Dr. Ibrahim Beisaini, 
president de la Comunitat Palestina a Catalunya 
b) Aproximació al context de vulneracions dels drets a un treball digne a 
Palestina. A càrrec de la Sra Michella Albarello, directora de la FPS 
c) Exposició del cas de l'empresa Israelí Geshuri, a Tulkarem. Exposició a càrrec 
del Sr Mohammend Bladi, president del The Palestine New Federation of Trade 
Unions. 
d) Vulneració dels drets al treball de les dones palestines. El paper de les dones 
sindicalistes a Palestina. A càrrec de Hanan Salman, directora de PWDC 
e) La vulneració del dret a l'Aigua a Palestina. A càrrec del Sr Yousef Awayes de 
l'Autoritat Nacional Palestina de l'Aigua 
f) Taula rodona debat 

 
 
ACTIVITATS COMPLERTES (verificant segons l’informe de seguiment) 
 
1) Palestina sota l’ocupació: agricultura en resistència (xerrada): durant la visita 
de la delegació de sindicalistes palestins al maig, Abbas Melhim i Rafat Khondaqji, com 
a representants del sindicat palestí PFU,el 10 de maig van realitzar una conferència 
oberta a la Sala l’Assemblea de l’Edifici de CCOO, amb posterior ronda de preguntes dels 
més de 50 assistents.  
 
Es va projectar un documental sobre el tema de la xerrada elaborat per les brigades de 
solidaritat de l’ACP del 2017.  
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Els membres de PFU van posar en relleu la situació de setge que pateix el poble palestí 
i va destacar la importància de rebre el suport de la societat catalana. L’acte, que acabar 
amb un aperitiu pels assistents. 
 
2)  Dona i Treball a Palestina (jornada): el 28 de maig de 2019 es va coordinar entre 
la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO i l’Associació Catalana per la Pau aquesta xerrada. 
 

-  Alejandra Ortega, responsable dels Països Àrabs, Àfrica i Àsia de la Secretaria 
d’Internacional i Cooperació de CCOO, va parlar de “La situació de les dones 
palestines.” 

- Nadia Shabana, consultora regional per a Orient Mitjà, Nord d’Àfrica, Amman i 
Jordània, de LO Noruega va parlar de “Treball digne per les dones a Palestina.” 

-  Celeste Attias responsable de la Dona, Igualtat i Solidaritat de la Federació 
d’Educació de CCOO presentava l’acte.  

 
A la conferència, oberta al públic, hi va assistir unes 20 persones i es va comptar amb 
un servei de traducció simultània per part de la companyia Simultània Intèrprets. 
 
 
NIVELL DE COMPLIMENT 
 
S’ha complert l’activitat dins en l’eix 2 de drets econòmics, socials i mediambientals amb 
lleugeres variacions:  
 

- S’ha realitzat dues xerrades, en lloc d’unes jornades.  
- No se centren únicament en el tema del treball sinó que abasten la situació de 

les dones palestines i la seva relació amb el treball, i l’agricultura i les 
cooperatives agrícoles. 

- La representació palestina prevista s’ha centrat en els dos representants de la 
delegació de sindicalistes composta per membres de la Palestinian Farmers 
Union.  

 
 
ACTIVITATS PREVISTES 
 
Delegació de sindicalistes palestins a Barcelona 
 
Delegació de: 

- Dos sindicalistes de The Palestine New Federation of Trade Unions i de la 
Palestinian Women Developing Centre: el dret al treball i el dret 
medioambiental.  

- Dona sindicalista de Palestinian Women Developing Centre: paper de la dona 
palestina en els sindicats. 
 

- Trobada amb els principals sindicats de la ciutat de Barcelona. CCOO , UGT i CGT. 
- Trobada amb Dones Sindicalistes de Catalunya 
- Trobada amb institucions públiques i sector empresarial de la ciutat de Barcelona 
 
 
 
ACTIVITATS COMPLERTES (verificant segons l’informe de seguiment) 
 
Delegació de sindicalistes palestins a Barcelona 



50 
 

 
Durant la segona setmana de maig una delegació de dos sindicalistes dels sindicats 
agraris palestins, Palestinian Farmers Union – PFU: Abbas Melhim i Rafat Khandaqji qui 
van realitzar una gira de quatre dies per diferents punts del territori català: 
 
- Trobades amb 2 cooperatives per a intercanviar experiències. Van tenir altres 
reunions fora de la ciutat de Barcelona que no es reporten per quedar fora de l’abast 
geogràfic d’aquest projecte, excepte 1 escola agrícola a Lleida:  
 

- El dimecres, dia 9 de maig, la delegació de PFU, juntament amb els 
responsables de l’ACP es van reunir amb diversos membres de la Cooperativa 
L’Olivera a Collserola, concretament el director, Carles de Ahumada, i el 
responsable del camp i del molí d’oli, Pau Moragas.. 
- Amb la voluntat de conèixer de forma més global el funcionament i distribució 
de l’activitat econòmica del sector agroalimentari català, PFU va mantenir una 
reunió amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, a través del 
director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Domènec 
Vila.  
- Per tal d’incrementar les sinèrgies i l’intercanvi de coneixements entre el 
sector agrícola català i palestí, el dimecres PFU es va reunir amb dos 
responsables de l’ETSEA, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària. 
L’objectiu principal de la trobada va ser la de plantejar un intercanvi 
d’estudiants palestins cap a Catalunya o catalans cap a Palestina.  

 
- Trobada amb institucions públiques i sector empresarial de la ciutat de Barcelona 

- El dijous, 10 de maig, es va realitzar una reunió amb el Departament de 
Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona. 
-El divendres 11 la delegació palestina es va reunir amb el Gerent del Consorci 
del Parc Agrari del Baix Llobregat, RaiMón Roda.  

 
- Trobades amb sindicats:   

- La delegació es va reunir amb el Departament de Relacions Internacionals de 
CCOO. 
- Ja s’ha explicat en l’activitat anterior que van realitzar la següent conferència: 
Palestina sota l’ocupació: agricultura en resistència (xerrada). Va ser a la Sala 
l’Assemblea de l’Edifici de CCOO, amb posterior ronda de preguntes dels més de 
50 assistents. 

 
- Altres trobades: el dilluns 14 de maig i així mateix amb els membres de la Casa 
Palestina i la Comunitat Palestina de Catalunya 
 
NIVELL DE COMPLIMENT 
 
S’ha complert l’activitat de “Delegació de sindicalistes palestins a Barcelona” dins en 
l’eix 2 de drets econòmics, socials i mediambientals amb algunes variacions:  
 

- La representació palestina prevista ha canviat i els dos representants de la 
delegació de sindicalistes ha estat composta per membres de la Palestinian 
Farmers Union.  Ja estat explicat a l’apartat de participació. En aquest sentit hi 
ha hagut una forta implicaciço i una major pertinència en ser una organització 
de cooperatives agrícoles ben coneguda per l’ACP, però hi ha hagut un menor 
impacte de gènere, ja que no hi ha hagut cap presència de la Palestinian Women 
Developing Centre, i els dos sindicalistes eren homes. La trobada amb Dones 
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Sindicalistes de Catalunya prevista ha estat substituïda per l’activitat de les 
jornades de dones palestines i treball. 

- Hi ha hagut força activitat de coneixement mutu del teixit cooperatiu o d’escoles 
agrícoles  de Barcelona i de Catalunya. Cal esmentar aquí necessàriament la 
visita a experiències fora de Barcelona que han afectat de forma positiva als 
objectius d’aquesta activitat.  

- La trobada amb els principals sindicats de la ciutat de Barcelona ha quedat 
reduïda a CCOO, amb qui s’ha realitzat a més una xerrada oberta. La implicació 
de CCOO i la Fundació Pau i Solidaritat ha estat menor  del previst.  

- S’ha mantingut dues reunions amb institucions públiques i sector empresarial 
de la ciutat de Barcelona. 

 
 
ACTIVITATS PREVISTES 
 
Informe  sobre la situació de vulneració del dret al treball i medioambientals del 
poble palestí  
 

- Es documenta el cas de vulneració dels drets   de l'empresa israeliana de 
químics Geshuri a la ciutat de Tulkarem, per un grup d'un coordinador/a 
investigador i dues persones becades del Programa Dret al Dret. 

- Presentació publica de l'informe i declaració dels sindicats de Barcelona sobre 
la vulneració de drets econòmics i socials a Palestina. Roda de premsa 

 
 
ACTIVITATS COMPLERTES (verificant segons l’informe de seguiment) 
 
Realització de l’informe 
 
Al setembre es contracta a la investigadora i periodista Ana Basanta, per tal que realitzi 
l’informe sobre la vulneració de drets del poble palestí. La investigadora ha viatjat de 
l’1 a l’11 d’octubre a Cisjordània i ha realitzat sobre diferents entrevistes que s’han 
coordinat entre l’ACP i les contraparts locals: Palestinian Farmers Union, Palestinian 
Women Developing Centre, Palestinian Medical Relief Society, Stop the Wall Campaign, 
New Federation of Unions, Palestinian Circus School i Al  Kamandjati School. 
 
L’informe consta de les principals violacions de drets humans que pateix el poble 
palestí, entrevistant a diferents membres de les associacions i diferents persones.  
 
L’informe entrevista a: 
 
DRET A L’ALIMENTACIÓ, MALGRAT LES DIFICULTATS DE FER PRODUIR LA TERRA 
Abdullah Q. Lahlouh, viceministre d'Agricultura: "Controlen la nostra terra, la nostra 
aigua i posen una frontera" Shareef Omar, pagès: "El mur és el que més ens perjudica 
perquè divideix els camps" 
 
DRET A L’AIGUA, EL BÉ MÉS PREUAT 
Abdel Rahman Tamini, director del Grup d’Hidrologia Palestí: “El 30 per cent dels 
pobles palestins tenen aigua menys d’una hora a la setmana” 
Abbas Milhem, director de la Unió d’Agricultors Palestins: “La zona palestina es queda 
sense cultius, mentre a l’altra banda del mur tot és verd” 
 
DRETS DE LES DONES, OBLIGADES A TRENCAR EL SILENCI 
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Amenah Taqatqa, vídua: “La societat rebutja que una dona vídua treballi, i la llei no s 
prou clara” 
Hanan Salman, directora del Centre de Desenvolupament de Dones Palestines PWDC: 
“Parlem de democràcia i del rol de la dona, però a vegades és més en el paper que en la 
realitat”. 
 
DRET DE LES PERSONES REFUGIADES:PREPARADES PER AL RETORN 
Raquel Martí, directora espanyola de la UNRWA: “Viuen a la diàspora, estan per tot 
arreu, Llavors, com aconsegueixen cohesió? A través de la cultura. I com ho 
aconsegueixen? Per mitjà de l’educació.” 
 
DRET A LA SALUT, UNA EMERGÈNCIA CRÒNICA 
Mustafa Barghouti, president de la Societat d’Ajuda Mèdica Palestina (PMRS): “El 1967 
vaig veure sang, com a qualsevol episodi de violència, però també vaig veure la derrota, 
estàvem ocupats” 
Nabeela Zaied, infermera: “Amb les clíniques mòbils arribem a llocs on no hi ha doctor, 
ni aigua, ni electricitat 
 
DRET A LA LLIBERTAT DE MOVIMENT, HISTÒRIES DE CHECKPOINTS 
Jamal Juma, coordinador d’Aturem el Mur: “És un tipus d’Apartheid” 
Relator Especial de Nacions Unides a Palestina: “Els assentaments de tota índole es 
consideren il·legals en el dret internacional” 
 
DRETS MEDIAMBIENTALS, FÀBRIQUES QUE CONTAMINEN 
Mohammad Blabi, secretari general de New Unions: “El complex industrial de Geshuri 
afecta la població de Tulkarem, on hi ha un alt percentatge de càncer i malalties 
pulmonars i discapacitats” 
Fayez Attaneeb, agricultor ecològic: “Tenim dret a viure dignament i, en canvi, estem 
plens de fàbriques contaminants” 
 
DRETS LABORALS: LLUITANT CONTRA L’EXPLOTACIÓ. 
Mohammad Blabi, secretari general de New Unions: “La falta de jutjats especialitzats en 
temes laborals fa que s’afavoreixi més els empresaris” 
Fadwa Qasmiyh: “Hi ha homes als quals no els agrada compartir la feina amb les dones” 
 
DRETS CULTURALS, UNA FORMA DE RESISTÈNCIA 
Iyad Staiti, director d’Al Kamandjati: “La música ens dóna un espai en el qual expressar-
nos a la nostra terra i fer front a l’ocupació” 
Shadi Zmorrod, cofundador de l’Escola de Circ Palestí: “Donar esperança als nens és la 
millor manera de resistència” 
 
Després de la revisió lingüística, es va editar un total de 350 exemplars que es van 
repartir al públic assistent de les diferents activitats del projecte. 
 
Presentació publica de l'informe 
 
El 9 de maig de 2019 l’informe es va presentar al Col·legi de Periodistes de Barcelona 
amb la presència del president de Palestinian Medical Relief Society (PMRS) Moustafa 
Barghouti, el president de l’ACP, Xavier Cutillas, i la periodista i autora de l’informe, Ana 
Basanta, els quals van exposar la situació de vulneració de drets humans del poble 
palestí. 
 
A la presentació van assistir diferents mitjans de comunicació, entre ells van publicar 
posteriorment La Vanguardia, Catalunya Ràdio, Diari Ara, Catalunya Press, i també va 



53 
 

assistir el periodista de TV· Joan Roura. També van publicar la notícia el Mundo y el 
Confidencial, entre d’altres Posteriorment el Dr. Barghouti va ser rebut per 4 membres 
de l’intergrup Parlamentari per Palestina, així com per tres partits polítics i Euro 
parlamentaris. En les reunions es va incidir en el compromís de les institucions 
catalanes en les vulneracions dels drets del poble palestí. El Dr Barghouti així mateix es 
va reunir amb membres de la Casa Palestina, compartint els diferents punts de vista 
davant la situació actual de l’ocupació a Palestina. 
 
En el marc de la presentació de l’informe, es va organitzar una nova activitat que no 
estava programada, “Diàleg entre Mustapha Barghouti i Joan Roura: Drets Humans a 
Palestina” en la que va haver-hi una àmplia assistència de públic, 38 persones. El diàleg 
va comptar amb traducció simultània. La Comunitat Palestina va assistir a l’acte 
realitzat, i van gravar el Diàleg que es va fer, i posteriorment el van penjar al Youtube i 
en van fer difusió d’aquest per les xarxes. 
 
NIVELL DE COMPLIMENT 
 

- Respecte a l’Informe  sobre la situació de vulneració dels drets al treball i 
medioambientals del poble palestí reproduïm el comentari de l’apartat de 
pertinència que explica el canvi que s’ha fet en aquesta activitat:  

 
Aquest informe pretenia documentar “el cas de vulneració dels drets  de l'empresa 
israeliana de químics Geshuri a la ciutat de Tulkarem, per un grup d'un coordinador/a 
investigador i dues persones becades del Programa Dret al Dret.” Aquesta  recerca  es 
focalitza en la denúncia d’una situació concreta de vulneració de drets humans que 
requeria una recerca especialitzada.  
 
Al final aquesta no va ser l2019opció, pel fet que el projecte tenia una orientació més 
divulgadora i creadora de contactes per tal d’assolir l’indicador de l’objectiu general: 
Contribuir a una millora quantitativa i qualitativa de la sensibilitat social de la ciutadania 
catalana respecte a les violacions de Drets Humans.  Això requeria una metodologia 
netament diferenciada de la prevista en la identificació  del projecte, i seleccionar una 
persona amb habilitats comunicatives per abastar un sector més ample de la ciutadania 
i que la publicació tingués una orientació divulgadora.  
 

- Respecte a la presentació publica de l'informe i declaració dels sindicats de 
Barcelona sobre la vulneració de drets econòmics i socials a Palestina 
aquesta activitat ha tingut molt més impacte mediàtic del previst en part perquè 
es va invitar a un dels entrevistats dins l’informe, que va aconseguir convocar 
molt de mitjans de comunicació i fins i tot un programa monogràfic a la televisió 
pública catalana.   

 
c) El tercer eix treballarà el dret a l'educació 

 
ACTIVITATS PREVISTES 
 
Programa "Escola, DDHH i Palestina" 
 
El programa pretén abordar la necessitat d'incidir en l'espai educatiu per promoure 
canvis socials més amplis i a llarg termini. El programa va dirigit a: 
 
- Alumnat de 2n d'ESO. 
• Alumnat de 3r i 4t d'ESO. 
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S'acorda amb l'Institut Joan Salvat Papasseit de la Barceloneta, la realització del BLOC 
A per part de l'Associació Catalana per la Pau, dins del crèdit de Síntesi "Diferents 
mirades: Un Món" de l'alumnat de 2n d'ESO 
 
Aquest programa està dividit en tres blocs. 
 
BLOC A) Tallers DDHH i Palestina, on es proposa la realització de dos tallers de dues 
hores de durada cada un, amb diverses propostes que es desenvolupen durant el curs 
escolar. 
 
1.1 Fase de sensibilització que pretén ser una presa de contacte més reflexiva i 
orientada al debat. La proposta se centra en la introducció als drets humans, i la 
Declaració Universal de DDHH i després es debat sobre les contradiccions entre el 
contingut i la realitat que coneixen, i el que els hi arriba a tots mitjançant els mitjans de 
comunicació. Taller de sensibilització sobre la situació actual dels drets humans. Unitat 
sobre "la constant vulneració dels drets humans en el S. XXI" 
 
1.2 Fase de profundització. Palestina un poble sense terra. Taller Unitat "Palestina: una 
entrada al passat i una mirada al present" Utilitzarem el següent material. Un còmic de 
Bernardo Vergara, com a text divulgatiu sobre el conflicte palestino israelí que amb vint 
pàgines tracta d'explicar de manera senzilla i sense renunciar a l'humor, en un esquema 
que serveix d'aproximació al conflicte. El crèdit de síntesi es realitzarà amb l'Institut 
Joan Salvat Papasseit, en el curs escolar 2018, al 7 i 8 de Juny. I en el curs escolar 2018-
2019, dos dies al juny 2018. 
 
BLOC B) Visita de 3 Estudiants Palestins de l' Institut de Ramallh a Barcelona 
 
3 estudiants palestins de l'Institut de Ramallah, acompanyats d'un adult, realitzaran 
una estada de 3 dies amb alumnes de l.E Joan Salvat Papasseit. Integració de l’alumnat 
en les activitats del centre. Profundització amb la realitat del dia a dia. 
 
BLOC C) Fase d' activisme. Taller pel disseny i execució d'activitats concretes de 
compromís per part de l'alumnat. Es plantegen les condicions necessàries perquè 
l’alumnat adquireixi protagonisme com a transformador de la realitat. Amb els 
coneixements adquirits sobre la situació de drets humans i Palestina, aquesta última 
fase proposa el desenvolupament d'una campanya per part de l’alumnat, que pot 
incloure accions concretes, basades en la sensibilització, reivindicació i altres 
estratègies solidàries al seu abast. 
 
ACTIVITATS COMPLERTES (verificant segons l’informe de seguiment) 
 
Visita escola de circ palestina a Barcelona: Des de l’Associació Catalana per la Pau, 
del 6 al 13 de maig, es va acollir la visita de 9 joves artistes palestins de la companyia 
de circ Palestinian Circus School, entre ells el seu fundador, Shadi Zmorrod.  
 

- 1) Visites a centres de referència en circ i en drets humans: en el marc de 
l’estada dels joves artistes palestins de la companyia de circ Palestinian Circus 
School, es van visitar diferents centres de referència en el món del circ a 
Catalunya i es van realitzar activitats de mobilització, incidència i  
sensibilització a centres educatius i de joves. 

 
- El dimarts 7 els joves palestins van visitar la Central del Circ, on van ser 

acollits pel seu director, Jhonny Torres i on van intercanviar coneixements 
amb dues companyies residents del centre.  
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- També van visitar l’Escola de Circ professional Rogelio Rivel, on van formar 

part de diverses classes professionals de l’escola.  
 

- El dimecres 8, els membres de PCS van conèixer la història de l’Ateneu 
Popular 9 Barris a través del seu coordinador de Programació, Fernando 
Paniagua. 
 

- També van visitar l’Escola Antaviana, on van participar d’un taller de 
sensibilització sobre palestina amb alumnes de segon d’ESO.  

 
- El dijous 9 van visitar el Circ Cric, un dels centres de circ de referència a 

escala europea, on van compartir experiències amb els seus artistes i el seu 
fundador, Jaume Mateu Bullich. 
 

- Finalment, el divendres 10 de maig es va produir un intercanvi entre els 
membres del Palestinian Circus School i el grup d’infants de l’entitat Quart 
Món. En aquesta activitat, hi va participar Ana Basanta, que va fer una 
explicació introductoria sobre Palestina i sobre l’ús del circ com a eina de 
resistència no violenta. Seguidament, els joves de Quart Món van poder 
practicar amb els membres de PCS a través de diversos instruments de circ 
que els artistes utilitzen al seu espectacle SARAB. 

 
- 2) Representacions de circ palestí a Barcelona: la segona part de la visita va 

consistir en la representació, el dissabte 11 i diumenge 12 de l’espectacle 
SARAB, al Teatre principal de l’Ateneu Popular 9 Barris. SARAB, és una 
representació sobre la situació que viuen les persones que busquen refugi a tot 
el món. Hi van assistir més de 600 persones, arribant a un públic poc habitual a 
les activitats de l’ACP.  Després de cada una de les actuacions es va obrir un 
diàleg entre els joves artistes i el públic, on es va realitzar un ric debat sobre la 
situació de vulneració de drets del poble palestí. 

 
NIVELL DE COMPLIMENT 
 
El Programa "Escola, DDHH i Palestina" és l’activitat que més ha canviat en dues 
línies: 
 

- Ha passat a ser una activitat d’educació no-formal, molt centrada al mut 
coneixement d’escoles de circ, però també 1 escola i entitat de drets humans. 

- Conseqüentment, els actors amb els quals es comptava deixen de ser les entitats 
en col·laboració  i entren noves entitats més vinculades a la selecció del tema 
educatiu eix de l’activitat: el circ. 

- Hi entra una entitat palestina com a entitat principal en concertació. Aquesta 
entitat no sols és nova (no estava prevista en el projecte aprovat) sinó que 
introdueix la participació d’una entitat palestina concreta com a actor principal, 
no essent un intercanvi d’alumnes tal com es preveia. 

- L’esquema de les activitats és força diferent de l’original, i la divisió en els tres 
blocs A, B, C previstos perd sentit.   
 

L’activitat s’ha realitzat, amb èxit i amb una cobertura considerable, de manera que ha 
actuat una alternativa al canvi del projecte. Cal tenir en compte, de totes maneres, que 
ha deixat d’implicar l’alumnat de les escoles, i potser l’alumnat que ha implicat de les 
visites d’escoles de corc i altres entitats ha tingut una menor participació de la prevista.  
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ACTIVITATS PREVISTES 
 
2. Seminari Universitat de Barcelona. "Conflicte, Drets Humans, Palestina" 
 
-Preparació i disseny d’un seminari l'Abril del 2018, a la Universitat de Barcelona per 
50 persones sobre la vulneració dels drets econòmics, socials i culturals del Poble 
Palestí, hi participaran juristes, sindicalistes, i experts en la No-Violència, es parlaran 
de casos concrets de vulneració dels drets econòmics i socials, dels drets a un treball 
digne en el marc de l 'OIT . 
 
S’incorporen elements d'introducció als drets humans, al dret internacional. 
S’analitzaran les causes i conseqüències que provoquen la seva violació, així com 
propostes alternatives de millora. Es realitzarà l' adaptació de la proposta pedagògica 
per a la convalidació de crèdits de lliure elecció a la Universitat de Barcelona, que es 
revisa tots els anys, d’acord amb els criteris de nombre d’hores i continguts que la té la 
UB. S'han fet ja 5 edicions amb la Universitat de Barcelona on els temes de la 
mediterrània ha estat sempre presents. 
 
Es mantindrà, degudament reconeguda, la proposta de 5 sessions de 3 hores cadascuna 
amb ponents diferents. La proposta de mòduls és: 
 
"Conflicte, DDHH, Palestina" 
- Introducció al conflicte Israel-Palestina. A càrrec del Dr. Ibrahim Beisaini, president 
de la 
Comunitat Palestina a Catalunya 
- Compliments de les resolucions de Nacions Unides sobre les decisions de resolució del 
conflicte israelo Palesti. Les vulneracions dels drets humans. A càrrec del Dr. David 
Bondia, president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya 
- Drets econòmics socials i culturals. Aproximació al context de vulneracions dels drets 
a un treball digne a Palestina. A càrrec de la Sra Michella Albarello, directora de la FPS 
- La situació de vulneració dels drets al treball de les dones palestines. El paper de les 
dones sindicalistes a Palestina. A càrrec de Hanan Salman, directora de PWDC 
- Exposició del cas de l'empresa Israelí Geshuri, a Tulkarem. Exposició a càrrec del Sr 
Mohammend Bladi, president del The Palestine New Federation of Trade Unions. 
 
Es difondrà a partir de diferents mecanismes: pàgina web UB, pàgina web ACP, cartells, 
tríptics, informació a l’alumnat en punts d’informació i a través de professors de l’Escola 
de Pràctica Jurídica i de la Comissió de Cultura de la UB. 
 
 
ACTIVITATS COMPLERTES (verificant segons l’informe de seguiment) 
 
Els dies 8, 10, 15 i 17 d’octubre va tenir lloc a la Facultat de Dret de la Universitat de 
Barcelona el seminari “La Vulneració dels drets del poble palestí” que va abordar des 
de diferents òptiques la situació de la vulneració de drets humans que pateix el poble 
palestí des de fa més de setanta anys. El curs va oferir una anàlisi del conflicte 
israelopalestí des del punt de vista econòmic, social i polític i des de l’òptica de les 
Nacions Unides. També va tractar la situació actual de crisi financera a què fa front 
l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina a l’Orient Mitjà (UNRWA), 
així com les lluites d’alliberament del poble palestí, tot fent un repàs a la història recent 
de la regió. 
 
Programa 
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- 1a sessió – Dilluns 8 d’octubre 

Aproximació al context actual de la regió: l’Orient Mitjà 
Ghassan Saliba, responsable de cohesió social i del món àrab a CCOO de Catalunya 

- 2a sessió – Dimecres 10 d’octubre 
El conflicte d’Israel i Palestina des de la perspectiva de les Nacions Unides i del Dret 
Internacional dels Drets Humans 
David Bondia, professor titular de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals 
de la Universitat de Barcelona 

- 3a sessió – Dilluns 15 d’octubre 
La situació de les persones refugiades palestines. El treball de l’Agència de les Nacions 
Unides per als Refugiats de Palestina a l’Orient Mitjà (UNRWA) 
Raquel Martí, directora de la UNRWA 

- 4a sessió – Dimecres 17 d’octubre 
Palestina, la causa central del món àrab: polítiques de solidaritat i lluita d’alliberament 
nacional. Hisham Abou Shrar, professor palestí de la Universitat Autònoma de 
Barcelona 
 
https://acpau.org/seminari-drets-humans-palestina/ 
 
En la darrera sessió que es va portar a terme es va passar una avaluació als participants 
del seminari. Posteriorment es va sistematitzar, recollint les dades 
 
NIVELL DE COMPLIMENT 
 
El Seminari Universitat de Barcelona. "Conflicte, Drets Humans, Palestina" s’ha  
realitzat pràcticament segons el previst i amb 20 persones que han rebut el diploma. La 
seva realització també fa que, a més, l’eix 3 continuï essent, parcialment, d’educació 
formal. 
 

 
Productes 

 
 
a) Primer eix, promoció dels drets culturals del poble palestí 
 

-300 persones assisteixen al concert realitzat dins del Programa "Música, Drets 
Humans i Palestina" per la delegació de 4 músics palestins del Conservatori 
Edward Said de Palestina a Barcelona, a l'Auditori Eduard Toldrà del CMMB 
 
COMPLIMENT: 250 persones participen en el concert circular a Barcelona, a la 
Sala Moragues del Centre Cultural El Born / Sense dates de participació  en el 
concert a Riwaq Centre de Ramallah (es calculen unes 40 persones) 
 
 
-Als cap de 11 mesos, 50 estudiants i 7 professors/es del CMMB i del Taller de 
Músics adquireixen coneixements sobre el conflicte i els drets culturals del 
poble palestí mitjançant el coneixement de la música a Palestina i el contacte 
amb 4 músics palestins. 
 
COMPLIMENT: 60 participants en el Taller de Músics (20 participants) i de 
l’ESMUC (40 participants) 
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- Al cap de 14 mesos del projecte s'ha establert una relació entre el Conservatori 
de Música de Palestina i el Conservatori de Música de Barcelona, que ha generat 
un espai d'entesa i diàleg. 
 
COMPLIMENT: relació establerta entre Al Kamandjati i Cordes del Món (i 
AMACAT i Museu de Cultures del Món), i probable relació amb l’ESMUC.  
 
 
- 10 persones professionals reconegudes de la música catalana han conegut la 
resistència del poble palestí mitjançant la reivindicació de l'art i la cultura, la 
música a Palestina i realitzen una declaració pública de suport als drets culturals 
del poble palestí. 
 
COMPLIMENT:  7 professionals de Cordes del Món (en especial les 2 
professionals que es van desplaçar a Ramallah), i 5 professionals palestins d’Al 
Kamandjati, han conegut la resistència del poble palestí mitjançant la 
reivindicació de l'art i la cultura, la música a Palestina i realitzen una declaració 
pública de suport als drets culturals del poble palestí. A més de l’alumnat 
participant en els tallers de música  han conegut la resistència cultural del poble 
palestí.  
 
 
- Dues entitats musicals (Taller de Músics i el projecte musical Cordes del Món) 
més una coral de la ciutat de Barcelona (Cor Carlit) augmenten el coneixement 
sobre la situació d’ocupació en la qual treballen i viuen els/les músics palestins 
i generen una xarxa i intercanvi amb les entitats palestines. 
 
COMPLIMENT:  Cordes del Món, l’ESMUC i el Taller de Músics augmenten el 
coneixement sobre la situació d’ocupació a Palestina 
 
 
-Al cap de 12 mesos s'han presentat 2 pel·lícules i 2 documentals, fomentant el 
drets del poble palestí. Fomentant el coneixement i la construcció de pau. 
Generant un material divulgatiu 
 
COMPLIMENT:   S'han presentat 2 pel·lícules i 2 documentals, fomentant el 
drets del poble palestí 
 
 
- L’administració pública, Regidoria de Cultura ha facilitat espais de diàleg i 
entesa en reconeixement als drets culturals del poble palestí. 
 
COMPLIMENT:  No s’ha produït.  
 
 
- S'ha fet ressò mediàtic a Catalunya com a mínim en 10 mitjans escrits, 8 
radiofònics i 3 visuals durant l'estada dels músics i directors palestins a 
Catalunya 
 
COMPLIMENT:  Un programa de ràdio emès a catradio (informació de les fonts 
de verificació) 
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COMPLIMENT NO PREVIST: Augmenten les produccions enfocades  a l’educació 
per la justícia global amb un documental realitzat 

 
 
b) Segon eix: coneixement dels treballadors/es i seccions sindicals de la ciutat de 
Barcelona, sobre la vulneració dels drets econòmics i socials del poble palestí: 
dret a l'aigua, dret al treball, i drets ambientals 
 

-Durant el primer any del projecte s'ha coordinat una Delegació de 2 
Sindicalistes Palestins de dos Sindicats durant 4 dies a Barcelona garantint la 
logística i el contacte amb els treballadors  treballadores de 2 empreses i les 
seves seccions sindicals, amb polítics i institucions, col·lectius d'advocats, 
sindicats i ONG'S. 
 
COMPLIMENT: 2 sindicalistes palestins ha estat 5 dies a Barcelona i s’han reunit 
amb cooperatives, federacions de cooperatives, escoles universitàries agràries, 
parcs agraris, representants  de l’Ajuntament de Barcelona, amb CCOO i amb 
entitats palestines de Barcelona. També han realitzat una xerrada pública per a 
20 persones. 
 
 
- Al cap de 17 mesos s'ha documentat en una recerca realitzada per un grup 
d'un/a investigador/a i dues persones becades del Programa Dret al Dret, el cas 
específic de vulneració de drets de l' empresa israeliana de químics Geshuri i la 
seva violació dels drets mediambientals a Tulkarem 
 
COMPLIMENT: 1 informe realitzat, d’abast general i enfocada al gran públic que 
abasta els diversos drets del projecte, amb testimonis de la vida palestina. 
 
 
- Al cap de 19 mesos s’ha fet un acte de presentació de l'informe sobre les 
vulneracions dels drets econòmics i socials en el conflicte entre Israel i Palestina 
amb la participació de 100 persones. Se’n distribueixen 100 còpies. 
 
COMPLIMENT: 1 informe presentat  en un acte de ressò mediàtic amb un 
representant de la vida política palestina.  
 

 
- En finalitzar el projecte s'ha fet ressò mediàtic a Barcelona, com mínim en 7 
mitjans escrits, 10 radiofònics i 3 visuals durant l'estada de 5 dies de la 
Delegació de Sindicalistes a Barcelona i de l'informe presentat. 
 
COMPLIMENT:  S'ha fet ressò mediàtic a 16 mitjans (informació de les fonts de 
verificació) 
 
 
COMPLIMENT ALTRES:   1 Jornada sobre dones a Palestina i treball s’ha realitzat 
amb la participació de 20 persones 

 
 

c) El tercer eix treballarà el dret a l'educació 
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-60 estudiants de Secundària han participat en el projecte d'Educació per la 
Justícia Global dins del programa "Escola, DDHH i Palestina", aportant la seva 
contribució a la construcció de pau 
 
COMPLIMENT: Estudiants d’educació no formal de 4 escoles de circ, 1 escola i 
una ONG de drets humans participen en l’intercanvi amb una delegació de joves 
palestins vinculats al circ  
 
 
-A l’inici del projecte un Institut de Secundària s'inicia en el Programa "Escola, 
DDHH i Palestina" 
 
COMPLIMENT: 
1 escola ha participat 
 
 
-Un grup de 15 joves realitzen activisme en pro dels drets humans del poble 
palestí i organitzen una campanya de visibilització a l'escola. 
 
COMPLIMENT: Un grup de 9 joves actors de circ palestí realitzen un espectacle 
en dues funcions per a 600 persones  on sensibilitzen sobre dels drets humans 
del poble palestí 
 
 
-Al cap de 18 mesos 40 estudiants de la Facultat de Dret de la UB, adquireixen 
coneixements sobre la violació dels drets humans del poble palestí, dels drets 
econòmics social i culturals, dels tractats internacionals i el compliment de les 
resolucions de la ONU així com de les campanyes que les organitzacions de 
suport de la causa palestina realitzen. Amb el suport de la UB. 
 
COMPLIMENT:  35 estudiants de la Facultat de Dret de la UB participen, i es 
lliuren 20 diplomes. 

 
Mecanismes 

 
a) Primer eix, promoció dels drets culturals del poble palestí 
 
NIVELL DE COMPLIMENT 
 
Es pot afirmar que a promoció dels drets culturals, en especial per mitjà de llenguatges 
de comprensió universal com la música, ha estat una de les majors fortaleses d’aquest 
projecte valorada com  la major part dels actors entrevistats i revisats documentalment.  
 
Es valora per part de tots els actors que la universalitat del llenguatge musical permet 
ajuntar músics i músiques de diverses experiències culturals, convertint-se en un 
mecanisme per a fer comprendre realitats polítiques de vulneració de drets. D’altra 
banda és un llenguatge molt directe de mostrar a l’espectador que pot comprendre 
missatges de realitats polítiques de vulneració de drets per mitjà d’una activitat que 
apel·la els sentits. 
 
En aquest sentit ha estat un encert treballar amb entitats sensibles als valors que 
promou aquest projecte (Al Kamandjati o Cordes del Món, per exemple) per a 
augmentar l’eficàcia d’aquest mecanisme.  A més, en l’execució del projecte, les 
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activitats d’intercanvi s’han enriquit en el mètode del peer to peer, ja que els intercanvis 
entre músics han estat bidireccionals: músics de Catalunya a Palestina i a l’inrevés.  
D’altra banda, malgrat que no hagi participat del Conservatori de Música de Barcelona,  
l’ESMUC i del Taller de Músics han valorat molt positivament i han participat 
activament en l’activitat amb una actitud activista.  
 
L’avaluador valora també l’originalitat d’un llenguatge, la música, que s’usa més dins 
dels circuits purament artístics i musicals, que per a fer comprendre la cultura com a 
un dret que, com altres drets està essent vulnerat.  
 
Afegir en els mecanismes d’aquest primer eix una consideració. La reorientació 
metodològica del tercer eix d’educació formal,  a educació no-formal per mitjà de les 
escoles de circ, podria ubicar aquesta activitat també dins dels mecanismes de la cultura 
del l’espectacle per a assolir els objectius del projecte.  
 
 
b) Segon eix: coneixement dels treballadors/es i seccions sindicals de la ciutat de 
Barcelona, sobre la vulneració dels drets econòmics i socials del poble palestí: 
dret a l'aigua, dret al treball, i dret ambientals 
 
NIVELL DE COMPLIMENT 
 
Hi ha hagut variacions en aquest mecanisme d’implementació, malgrat que no han 
suposat necessàriament cap canvi d’objectius del projecte.  
 
D’entrada, la participació sindical ha estat menor del previst, i el nivell d’implicació de 
la Fundació Pau i Solidaritat i CCOO, malgrat que s’hagi donat, ha estat menor; pell que 
fa a la UGT o la CGT no hi ha hagut participació.  Tampoc han participat activament les 
seccions sindicals d’aigües de Barcelona i de l’Ajuntament de Barcelona, com es preveia.  
 
Els mecanismes d’execució del projecte finalment, han donat més presència a: 
 

- Donar més importància a la presència i les activitats entorn d’una entitat 
palestina. El projecte original ja contemplava la presència d’entitats palestines, 
però en la seva execució aquesta ha estat l’eix de les activitats. A més s’ha optat 
per una entitat sobradament coneguda per l’ACP, prioritzant  la fortalesa de  les 
activitats d’intercanvi i mutu coneixement.  

- Centrar-se especialment en el treball de les cooperatives i centres de recerca 
universitària, com a eix temàtic per abastar el dret al treball. Amb aquestes s’ha 
realitzat un treball de mutu coneixement amb la perspectiva de fomentar 
mútues relacions all futur. 

- Centrar-se especialment en l’agricultura, especialitat de l’entitat palestina que 
va visitar Barcelona i que abastava en si sola els temes de dret a l'aigua, dret al 
treball, i drets ambientals 

 
La delegació de l’entitat palestina estava composta per dos homes, cosa que disminueix 
la presència de dones prevista. Sigui o no una opció premeditada, el fet d’organitzar 
unes jornades sobre dona i treball a Palestina donat un cert enfocament de gènere a 
aquest eix d’activitats, ha donat més presència temàtica a la veu de les dones, i ha 
implicat a CCOO en la coordinació d’activitats. Malgrat tot és una participació puntual i 
no transversal referent a l’enfocament de gènere de les activitats del projecte. 
 
 
c) El tercer eix treballarà el dret a l'educació 
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NIVELL DE COMPLIMENT 
 
Aquest és l’eix on es fa un canvi més gran de metodologia, ja que el dret a l’educació, en 
una part de les activitats, s’enfoca de l’educació formal a la no formal.  
 

- Les activitats universitàries es mantenen pràcticament iguals, de manera que hi 
ha una part de les activitats que es desenvolupen en l’educació formal. 

- Les activitats a les escoles de conscienciació i mutu coneixement amb un grup 
de joves palestins canvien completament d’orientació. 

 
Aquest segon canvi metodològic prioritza diversos enfocaments de metodologia: 
 

- Es prioritza que l’activitat se centri en una entitat palestina, entorn de la qual es 
desenvolupa el programa que es preveia a les escoles. És una opció que es pren 
també en altres activitats, on les entitats palestines gairebé prenen el rol 
d’entitat en concertació.  

- S’elegeix un camp artístic, en connexió amb el primer eix de treball, 
seleccionant-se el circ per la seva originalitat i la seva capacitat de connexió.  

- D’aquest camp es treballa en escoles de formació en circ, de manera que  es 
passa de l’educació formal a la no-formal. Així, l’entitat palestina treballa en el 
mutu coneixement, en mètode peer to peer, amb altres escoles d’àmbit català i 
de Barcelona (i entitat d’altra naturalesa) 

 
Així, per la quantitat d’activitats, connexions i capacitat de sensibilització respecte als 
objectius del projecte, aquest canvi metodològic no resta  cap potencial en l’Eix  
d’activitats, però si que suposa un canvi important que les activitats segueixin sols 
parcialment l’educació formal, i que s’aproximin molt en l’Eix  1 de drets culturals.  

 

 
5.5 Eficiència 
 
 
L’eficiència ha estat perfectament completa en el projecte, respectant-se els cronogrames, 
els pressupostos i els recursos humans segons el previst. En aquest sentit no hi ha massa 
conclusions a afegir a les que l’empresa auditora expressa en el seu compte justificatiu 
datat el març de 2020: 
 
 
Amb relació a la memòria econòmica hem verificat, per la totalitat de les despeses 
incorregudes, els següents punts: 
  
1. Que la informació econòmica continguda en la memòria està suportada per una relació 
classificada de despeses de la activitat subvencionada, amb identificació del creditor i del 
documentació justificatiu de la despesa, el seu import. Data d’emissió i la seva data de 
pagament.  

2. Que l’entitat disposa de documents originals acreditatius de les despeses justificades o 
copies autenticades, del seu pagament i estan recollits en els registres comptables.  

3. Que les despeses que integren la relació compleixen els requisits per tenir la consideració 
de despesa subvencionable conforme estableix l’article 31 de la Llei General de Subvencions  

4. Que en el cas d’imputació de despeses indirectes no es supera el límit establert en las bases 
reguladores, s’ha utilitzat un repartiment adient i l’import esta degudament desglossat en el 
compte justificatiu.  
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5. Que en els casos que l’import de la despesa subvencionada supera els 18.000 euros, (50.000 
euros en el cas de costos d’execució d’obres) el beneficiari disposa de tres ofertes de diferents 
proveïdors i existeix un acord de la Direcció que justifica la seva elecció en el cas que no 
s’hagi escollit l’oferta mes avantatjosa.  

6. Que s’han classificat adequadament les despeses en la Memòria Econòmica.  

7. Que existeix coherència entre les despeses justificades i la naturalesa de l’activitat 
subvencionada.  
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6. Conclusions de l’avaluació  
 
 
Es recullen a continuació les conclusions extretes de les diverses anàlisis en les preguntes 
de l’avaluació.  
 
 
Respecte a la participació 
 
1) Sobre  el consorci: el consorci que va ser inicialment identificat és dèbil, ja que els 
actors principals en agrupació amb l’Associació Catalana per la Pau van jugar un rol molt 
puntual. De fet es podria dir que hi ha hagut un canvi de rols en els actors en agrupació: 
enlloc de la Fundació Pau i Solidaritat i la  Federació Catalana de Cineclubs de Catalunya, 
es podria dir que a Barcelona els actors més actius en alguns dels eixos de treball han estat 
Cordes del Món i Sodepau. Aquest darrer cas es deu al fet que l’activitat musical de l’Eix 1 
ha passat  tenir una importància cabdal en el projecte, i en cinema àrab l’entitat Sodepau ja 
té una experiència acumulada en la Mostra de Cinema Àrab de Catalunya, i ha pogut jugar 
un paper d’expertisatge que no tenia tant la  Federació Catalana de Cineclubs de Catalunya.  

100% de participació en el projecte de l’actor principal 

10 a 20% de participació en el projecte dels actors en consorci 

 

2) Participació  dèbil d’algunes les entitats en consorci previstes per a tots els eixos 

d’activitats. La participació més intensa s’ha donat d’entitats, o bé  composades per 

membres de la comunitat palestina (la Comunitat Palestina de Catalunya, per exemple) o 

bé amb interessos molt específics pel tema àrab i palestí.   

0% de participació en el projecte de diverses entitats en col·laboració  

 

3) Canvi dels actors en col·laboració al projecte de Barcelona (actuació de la teoria de 

canvi). Alguns dels actors previstos com a entitats col·laboradores han tingut una 

importància clau i, fins i tot, més intensa que alguns dels actors principals en consorci.  

- Alguns eren actors prèviament identificats, han tingut una importància més gran 

que els actors propis  en consorci: Cordes del Món, per exemple. 

 

- Altres no s’havien inclòs al mapatge d’actors i gairebé han actuat com a actors en 

consorci: és el cas de Sodepau.  

S’han implicat nous actors no previstos inicialment com a entitats col·laboradores amb un 

paper important: 

- ESMUC 

- Ateneu Popular 9 Barris. Aquest cas també han tingut una importància més gran 

que els actors propis en consorci en les activitats de l’Eix 3.  

Desapareixen alguns actors que es preveien entitats col·laboradores amb un paper 

destacat: 
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- Conservatori Municipal de Música de Barcelona 

- Institut Joan Salvat Papasseit 

Pel que fa a l’Eix  2 la participació de CCOO s’ha donat, però estat menor de la prevista, i no 

han participat les seccions sindicals de l’Ajuntament de Barcelona i Aigües de Barcelona.  

Pel que fa a l’Eix  3 es produeix un canvi important en els actors. En el primer bloc 

d’activitats aquests deixen de ser d’educació formal, per a ser d’educació no formal, 

quedant el segon bloc d’activitats universitàries coordinades per actors d’educació formal . 

Malgrat que el canvi hagi estat aconduït de forma positiva, es deixa de banda l’àmbit de 

l’educació formal.  

Cal valorar positivament la participació de molts actors, de forma puntual,  amb les 

entitats palestines Palestinian Farmers Union com la  Cooperativa L’Olivera a Collserola, 

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 

Agrària, ETSEA, (Lleida); i Palestinian Circus School amb la Central del Circ, Centre de les 

Arts  del Circ Rogelio Rivel, Circ Cric, Institut Escola Antaviana, Amics del Moviment Quart 

Món Catalunya. 

 

4) Canvi dels actors en col·laboració al projecte de Palestina: 

Per l’Eix 1- Drets culturals:  

- El Conservatory of Music Edward Said ha passat a ser, finalment, Al Kamandjâti. 

Per l’Eix 2- Drets econòmics socials i ambientals: 

- Palestinian Farmers Union ha assumit el pes de l’activitat a Barcelona i a 

Catalunya. 

- The Palestine New Federation of Trade Unions, Sunflower Association i Palestinian 

Women Developing Centre no han tingut pràcticament cap participació 

Per Eix 3- Educació formal: 

- Palestinian Circus School ha passat a ser una entitat en col·laboració molt 

important, tant com un actor en col·laboració. De fet, per aquest eix no hi havia cap 

entitat palestina identificada.  

Malgrat aquests canvis, les entitats palestines han pres major rellevància en el projecte de 

la que tenien inicialment i gairebé han actuat com a entitats en consorci. 

 

5) Entre els actors palestins, especialment els que van visitar Barcelona, es nota una 

manca d’equitat en la presència de dones, de manera que quasi totes les persones 

seleccionades eren homes.  

Per suposat, encara més, mancava la presència de dones amb càrrec  directiu entre els 

visitants.  

I, també, faltava entitats palestines específiques dedicades a l’apoderament de les dones en 

els tres eixos de treball de les activitats del projecte. 
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CONCLUSIÓ GENERAL: la participació de les entitats és altament valorable tant en la seva 

quantitat com en la seva qualitat. Des de la teoria de canvi, hi ha hagut entitats previstes 

que no han participat, mentre que altres no previstes han tingut una participació altíssima. 

Això és degut a factors de canvi en la metodologia per arribar als objectius previstos. Es 

poden resumir en dos: 

- Hi ha hagut actors que han agafat més protagonisme, ja que tenen una major 

especialització en els temes, i que per tant formen part dels objectius del projecte. 

- S’ha donat major rellevància a la participació d’entitats palestines  de Cisjordània. 

 

Respecte a la Pertinència 
 
1) Respecte als actors en agrupació amb  l’ACP en  el projecte aprovat: han resultat poc 

pertinents i la seva participació ha estat baixa. 

Això no es deu, a ambdós casos, a què el projecte hagi canviat els productes o els objectius;  

en general s’han mantingut. Més aviat es deu al fet que, en la planificació d’activitats, s’ha 

produït uns canvis en els mecanismes d’execució. Així, s’hi han acabat implicat altres 

actors més especialitzats temàticament (per exemple Sodepau en cinema àrab o Cordes 

del món en música); o s’ha optat per a donar importància a actors de Palestina en el mateix 

nivell que els actors en agrupació (com la Palestinian Farmers Union, Al Kamandjati o 

Palestinian Circus School). 

Es pot concloure que:  

- la pertinència dels actors en agrupació ha estat baixa si ho valorem des de la 

metodologia clàssica de l’enfocament per resultats,  

- però ha millorat si ho valorem des dels mecanismes de la teoria de canvi, ja que 
l’ACP ha sabut reorientar els mecanismes del projecte tot millorant la pertinència 
dels actors en general.   

 
2) Els actors en agrupació amb els que l’ACP va dissenyar el projecte  han resultat poc 

pertinents i la seva participació ha estat baixa. 

Això no es deu, a ambdós casos, a que el projecte hagi canviat els productes o els objectius, 

que en general s’han mantingut. Més aviat es deu a que en la planificació d’activitats s’ha 

produït uns canvis en els mecanismes d’execució, de manera que s’hi han acabat implicat 

altres actors més especialitzat temàticament (per exemple Sodepau en cinema àrab o 

Cordes del món en música), o s’ha optat per a donar importància a actors de Palestina en 

el mateix nivell que els actors en agrupació (con Palestinian Farmers Union, Al Kamandjati 

o Palestinian Circus School). 

Es pot concloure que:  

- la pertinència ha estat baixa si ho valorem des de la metodologia clàssica de 

l’enfocament per resultats,  

- però ha millorat si ho valorem des dels mecanismes de la teoria de canvi, ja que 
l’ACP ha sabut reorientar els mecanismes del projecte tot millorant la pertinència 
dels actors en general.   

 

3) El nivell de pertinència de les accions és més alt quan les entitats en col·laboració tenen 

una relació més estreta amb el tema, el sector i els valors.  
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- Eix 1-Drets culturals: Cordes del Món (i les persones directament implicades en 

les accions) és l’entitat que més estretament comparteix la interculturalitat en la 

música i l’enfocament activista respecte als drets humans; Sodepau, com a nova 

entitat (que té relació amb la Federació Catalana de Cine Clubs) també és una 

entitat especialitzada en cinema, drets humans i  cultures àrabs.  

- Eixos 2 i 3- Drets econòmics i educació no-formal: la participació de cooperatives 

agrícoles i d’entitats dedicades al circ fan l’activitat molt pertinent. 

 

4) Des de l’inici de la seva implementació es fa un seguit de canvis al rol de les entitats en 

col·laboració palestines. Es tracta  que aquestes no siguin només executores d’activitats,  

sinó que siguin la seva iniciativa, en col·laboració amb les de Barcelona i les catalanes. 

S’enforteix la metodologia inicialment prevista d’assoliment dels productes, per enfortir 

els objectius, i treballar amb les entitats d’una xarxa d’entitats d’arts escèniques  que 

mostren un gran dinamisme. 

Concretament, el desembre de 2017 l’ACP va realitzar un viatge d’inici del projecte a 

Palestina on va incorporar dos actors palestins no previstos inicialment, gràcies al contacte 

amb la federació Palestinian Performing Arts Network: Al Kamandjâti i Palestinian Circus 

School.  

Amb el primer executarien l'Eix 2 d’activitats, i amb el segon l’Eix 3.  Es produeixen, doncs, 

un doble canvi: 

- Introdueixen una entitat palestina com a actor en l’Eix  3. 

- Una part de les accions d’aquest eix deixen de ser d’educació formal a educació no-

formal. 

Això suposa un canvi important  en la metodologia ja que: 

-  els centres d’educació formal deixen de ser les entitats claus de col·laboració,  

- i l’activitat introduïda, el circ, podria ser una activitat de l’Eix 1, dels Drets 

culturals. 

 

5) En els tres eixos d’acció del projecte observem que el nivell de pertinència de les 

accions és més alt quan les entitats en col·laboració tenen una relació més estreta amb el 

tema, el sector i els valors. Això és ben clar en: 

- Eix 1-Drets culturals: dins la línia musical, Al Kamandjati és una entitat amb 

entitats d’intercanvi musical que estretament comparteix els valors del projecte. 

(això també ho fa el Conservatory Edward Said, però la programació d’Al 

Kamandjati és potser menys tipificada i és més elàstica) 

 

- Eix 2- Drets econòmics:   la Palestinian Farmers Union potser és una entitat que té 

una relació molt estreta amb l’ACP (és la contrapart dels seus projectes de 

cooperació) i que està composta directament per cooperatives de camperols amb 

interessos pràctics concrets. 

 

- Eix 3- i Educació no-formal: la participació d’entitats dedicades al circ  aproximen  

l’opció educativa a escoles catalanes dedicades al circ, i la implicació és forta 

d’entrada, pel mateix tema que tenen en comú. A més  s’incorpora un actor palestí, 
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que no hi era, i una disciplina artística que no estava prevista en el projecte 

original.  

6) L’ACP va treballar perquè la presència de dones a les activitats, especialment entre les 

entitats palestina, tingués una representació. Malgrat tot la pertinència és, en aquest 

sentit, dèbil, ja que sols es va tractar d’una presència o d’unes accions puntuals, però no 

transversals.  

 

CONCLUSIÓ GENERAL:  aquest projecte és clarament un projecte d’educació per la justícia 

global, que requereix un nivell d’implicació molt major dels actors implicats per tal que el 

canvi que es planteja sigui més estructural; no és sols un projecte de sensibilització. La 

continuïtat d’un projecte com aquest requereix actors implicats pel tema, el sector de 

treball i els valors de canvi que aquets proposen.   

En aquest sentit, en l’execució del projecte, han actuat de forma positiva els factors de la 

teoria de canvi: o bé han aparegut nou actors més pertinents, o han agafat major 

rellevància alguns actors que ja identificats i que eren molt pertinents.  

 
Respecte a l’eficàcia 
 
A) ACTIVITATS 
 

1) Les activitats musicals de l’Eix 1-Drets culturals s’han completat en termes generals, 

i fins i tot l’acompliment ha estat major del previst, però seguint un esquema diferent del  

previst: 

- Hi ha hagut canvis d’actors, que han estat analitzats a l’apartat de participació. El 
Conservatori Municipal de Música de Barcelona i el Conservatory of Music Edward 
Said de Palestina. Tampoc es col·labora amb cap coral. S’ha iniciat una relació amb 
la Palestinian Arts Performing Network.  

- Les delegacions han estat en dos sentits: una delegació de dues músiques de 

Barcelona a Palestina i una delegació de sis músics i músiques palestines a 
Barcelona. S’ha enfortit, conseqüentment, l’intercanvi. 

- Els concerts públics, conseqüentment, s’han duplicat, passat a un concert públic a 

Ramallah i un a Barcelona (no es compta els altres concerts que s’han produït fora 
de la ciutat de Barcelona dins la campanya “Palestina batega”) 

- Els tallers han passat a ser dos a Barcelona, un amb el Taller de Músics i un amb 
l’ESMUC.  

- Hi ha un acte de presentació de la campanya (en lloc de la trobada institucional 

prevista). 
- S’ha realitzat com a activitat extra un documental sobre les dues experiències. 
- Hi ha hagut un impacte mediàtic a mitjans de comunicació generalistes.  

 
2) Les activitats de cinema de l’Eix 1-Drets culturals han estat complertes en termes 

generals, seguint un esquema similar al previst però amb alguna canvis: 

- Ha hagut canvis d’actors, que ha estat analitzats a l’apartat de participació. La 
Federació Catalana de Cineclubs de Catalunya ha deixat de tenir un protagonisme 
que l’ha agafat Sodepau.  El protagonisme de la Federació ha estat major als passis 
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fora de Barcelona, que malgrat quedar fora de l’àmbit geogràfic d’aquest projecte, 
si que formen part de la mateixa campanya. 

- S’ha mantingut les tres projeccions (dos films i un documental) i els debats 
posteriors, que no s’han fet a la Filmoteca de Catalunya si no a la sala Zumzeig.  

- S’ha incorporat el passi del documental “Dues ribes, una sola veu” d’Isaac 

Carbonell, realitzat en el marc de la campanya que ha estat ocasió de participar-hi 
també alguns membres de les activitats musicals del projecte, una activitat no-
prevista. 

- No s’ha realitzat les activitats d’intercanvi planificades entre els directors de 
cinema palestí i professionals del cinema. Possiblement aquestes activitats han 
estat encaminades més  en el camp musical de l’Eix 1.  
 

3) Les activitats de les Jornades "Palestina: la vulneració dels drets econòmics, 

socials i mediambientals" dins en l’eix 2 de drets econòmics, socials i 

mediambientals s’han complert amb lleugeres variacions:  

- S’ha realitzat dues xerrades, en lloc d’unes jornades.  
- No se centren únicament en el tema del treball sinó que abasten la situació de les 

dones palestines i la seva relació amb el treball, i l’agricultura i les cooperatives 
agrícoles. 

- La representació palestina prevista s’ha centrat en els dos representants de la 
delegació de sindicalistes composta per membres de la Palestinian Farmers Union.  

 

4) S’ha complert l’activitat de “Delegació de sindicalistes palestins a Barcelona” dins 

en l’eix 2 de drets econòmics, socials i mediambientals amb algunes variacions:  

- La representació palestina prevista ha canviat i els dos representants de la 

delegació de sindicalistes ha estat composta per membres de la Palestinian 

Farmers Union.  Ja estat explicat a l’apartat de participació. En aquest sentit hi ha 

hagut una forta implicació i una major pertinència en ser una organització de 

cooperatives agrícoles ben coneguda per l’ACP. Però hi ha hagut un menor impacte 

de gènere, ja que no hi ha hagut cap presència de la Palestinian Women Developing 

Centre, i els dos sindicalistes eren homes. La trobada amb Dones Sindicalistes de 

Catalunya prevista ha estat substituïda per l’activitat de les jornades de dones 

palestines i treball. 

- Hi ha hagut força activitats de coneixement mutu del teixit cooperatiu o d’escoles 

agrícoles  de Barcelona i de Catalunya. Cal esmentar aquí les visites a experiències 

fora de Barcelona que han afectat de forma positiva als objectius d’aquesta 

activitat.  

- La trobada amb els principals sindicats de la ciutat de Barcelona ha quedat reduïda 

a CCOO, amb qui s’ha realitzat a més una xerrada oberta. La implicació de CCOO i la 

Fundació Pau i Solidaritat ha estat menor  del previst.  

- S’ha mantingut dues reunions amb institucions públiques i sector empresarial de 

la ciutat de Barcelona. 

5) Informe  sobre la situació de vulneració del dret al treball i medioambientals del 

poble palestí.  

- Respecte a l’Informe  sobre la situació de vulneració del dret al treball i 

medioambientals del poble palestí reproduïm el comentari de l’apartat de 

pertinència que explica el canvi que s’ha fet en aquesta activitat:  
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Aquest informe pretenia documentar “el cas de vulneració dels drets  de l'empresa 

israeliana de químics Geshuri a la ciutat de Tulkarem, per un grup d'un coordinador/a 

investigador i dues persones becades del Programa Dret al Dret.” Aquesta  recerca  es 

focalitza en la denúncia d’una situació concreta de vulneració de drets humans que 

requeria una recerca especialitzada.  

Al final aquesta no va ser l’opció, pel fet que el projecte tenia una orientació més 

divulgadora per tal d’assolir l’indicador de l’objectiu general: Contribuir a una millora 

quantitativa i qualitativa de la sensibilitat social de la ciutadania catalana respecte a les 

violacions de Drets Humans.  Això requeria una metodologia netament diferenciada de la 

prevista en la identificació del projecte, i seleccionar una persona amb habilitats 

comunicatives per abastar un sector més ample de la ciutadania i que la publicació tingués 

una orientació divulgadora.  

- Respecte a la presentació publica de l'informe i declaració dels sindicats de 

Barcelona sobre la vulneració de drets econòmics i socials a Palestina 

aquesta activitat ha tingut molt més impacte mediàtic del previst en part perquè es 

va invitar a un dels entrevistats dins l’informe, que va aconseguir convocar molt de 

mitjans de comunicació i fins i tot un programa monogràfic a la televisió pública 

catalana. 

 

6) El Programa "Escola, DDHH i Palestina" és l’activitat que més ha canviat en dues 

línies: 

- Ha passat a ser una activitat d’educació no-formal, molt centrada al mutu 

coneixement d’escoles de circ (i també una escola i una entitat de drets humans). 

- Conseqüentment, els actors amb els quals es comptava deixen de ser les entitats en 

col·laboració  i entren noves entitats més vinculades a la selecció del tema educatiu 

eix de l’activitat: el circ. 

 

- Hi entra una entitat palestina com a entitat principal en concertació. Aquesta 

entitat no estava prevista en el projecte aprovat, i introdueix la participació d’una 

entitat palestina concreta com a actor principal, i deixa de ser un intercanvi 

d’alumnes tal com es preveia. 

 

- L’esquema de les activitats és força diferent de l’original, i la divisió en els tres 

blocs A, B, C previstos perd sentit.   

L’activitat s’ha realitzat amb èxit i amb una cobertura considerable, de manera que ha 
actuat una alternativa al canvi del projecte.  
 
De totes maneres, que ha deixat d’implicar l’alumnat de les escoles. I, potser, l’alumnat 
implicat de les visites d’escoles de circ i altres entitats ha tingut una menor participació de 
la prevista al projecte aprovat.  
 
 
7) El Seminari Universitat de Barcelona. "Conflicte, Drets Humans, Palestina" s’ha  
realitzat pràcticament segons el previst i amb 20 persones que han rebut el diploma. La 
seva realització també fa que, a més, l’eix 3 continuï essent, parcialment, d’educació 
formal. 
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B) MECANISMES 

8) Primer eix, promoció dels drets culturals del poble palestí 

La promoció dels drets culturals ha estat una de les majors fortaleses d’aquest projecte 

valorada com  la major part dels actors entrevistats i revisats documentalment.  

Tots els actors valoren que la universalitat del llenguatge musical permet ajuntar músics i 

músiques de diverses experiències culturals, convertint-se en un mecanisme per a fer 

comprendre realitats polítiques de vulneració de drets. D’altra banda és un llenguatge 

molt directe de mostrar a l’espectador que pot comprendre missatges de realitats 

polítiques de vulneració de drets per mitjà d’una activitat que apel·la els sentits. 

En aquest sentit ha estat un encert treballar amb entitats sensibles als valors que promou 
aquest projecte (Al Kamandjati o Cordes del Món, per exemple) per a augmentar l’eficàcia 

d’aquest mecanisme.  A més, en l’execució del projecte, les activitats d’intercanvi s’han 

enriquit en el mètode del peer to peer, ja que els intercanvis entre músics han estat 

bidireccionals: músics de Catalunya a Palestina i a l’inrevés.  

D’altra banda, malgrat que no hagi participat del Conservatori de Música de Barcelona,  

l’ESMUC i del Taller de Músics han participat activament en l’activitat que han valorat molt 

positivament.  

L’avaluador valora també l’originalitat de la música per a fer comprendre la cultura com a 

un dret que, com altres drets està essent vulnerat. La música s’usa més dins dels circuits 

purament artístics i musicals, i en menor mesura per a defendre drets  vulnerats.  

Finalment la reorientació metodològica del tercer eix d’educació formal,  a educació no-

formal per mitjà de les escoles de circ, podria ubicar aquesta activitat també dins dels 

mecanismes de la cultura del l’espectacle per a assolir els objectius del projecte. Això és 

una canvi en la metodologia.  

 

9)  Segon eix: coneixement dels treballadors/es i seccions sindicals de la ciutat de 

Barcelona, sobre la vulneració dels drets econòmics i socials del poble palestí: dret 

a l'aigua, dret al treball, i drets ambientals 

Hi ha hagut variacions en aquest mecanisme d’implementació, malgrat que no han suposat 

necessàriament cap canvi d’objectius del projecte. La participació sindical ha estat menor 

del previst, i el nivell d’implicació de la Fundació Pau i Solidaritat i CCOO ha estat menor 

del previst. Pel que fa a la UGT o la CGT no hi ha hagut la seva participació.  Tampoc han 

participat activament les seccions sindicals d’aigües de Barcelona i de l’Ajuntament de 

Barcelona, com es preveia.  

Els mecanismes d’execució del projecte finalment, han donat més presència a: 

- Donar més importància al treball amb una entitat palestina. El projecte original ja 

contemplava la presència d’entitats palestines, però en la seva execució aquesta ha 

estat l’eix de les activitats. A més s’ha optat per una entitat sobradament coneguda 

per l’ACP, prioritzant  la fortalesa de  les activitats d’intercanvi i mutu 

coneixement.  
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- Centrar-se especialment en el treball de les cooperatives i centres de recerca 

universitària, com a eix temàtic per abastar el dret al treball. Amb aquestes s’ha 

realitzat un treball de mutu coneixement amb la perspectiva de fomentar mútues 

relacions all futur. 

- Centrar-se especialment en l’agricultura, especialitat de l’entitat palestina invitada 

a Barcelona, i que abastava en si sola els temes de dret a l'aigua, dret al treball, i 

drets ambientals. 

La delegació de l’entitat palestina estava composta per dos homes, cosa que disminueix la 

presència de dones prevista. El fet d’organitzar unes jornades sobre dona i treball a 

Palestina donat un cert enfocament de gènere a aquest eix d’activitats, ha donat més 

presència temàtica a la veu de les dones, i ha implicat a CCOO en la coordinació d’activitats. 

Malgrat tot és una participació puntual i no transversal referent a l’enfocament de gènere 

de les activitats del projecte. 

 

10) Tercer eix:  dret a l'educació. Educació formal 

Aquest és l’eix on es fa un canvi més gran de metodologia, ja que el dret a l’educació, en 

una part de les activitats, s’enfoca de l’educació formal a la no formal.  

- Les activitats universitàries es mantenen pràcticament iguals, de manera que hi ha 

una part de les activitats que es desenvolupen en l’educació formal. 

- Les activitats a les escoles, de conscienciació i mutu coneixement amb un grup de 

joves palestins, canvien completament l’orientació. 

Aquest segon canvi metodològic prioritza diversos enfocaments de metodologia: 

- Es prioritza que l’activitat se centri en una entitat palestina, al voltant de la qual es 

desenvolupa el programa que es preveia a les escoles. És una opció que es pren 

també en altres activitats, on les entitats palestines gairebé prenen el rol d’entitat 

en concertació.  

- S’elegeix un camp artístic, en connexió amb el primer eix de treball, seleccionant-

se el circ per la seva originalitat i la seva capacitat de connexió.  

- D’aquest camp es treballa en escoles de formació en circ, de manera que  es passa 

de l’educació formal a la no-formal. Així, l’entitat palestina treballa en el mutu 

coneixement, en mètode peer to peer, amb altres escoles d’àmbit català i de 

Barcelona (i entitat d’altra naturalesa) 

Així, per la quantitat d’activitats, connexions i capacitat de sensibilització respecte als 

objectius del projecte, aquest canvi metodològic no resta  cap potencial en l’Eix  

d’activitats, però si que suposa un canvi important que les activitats segueixin sols 

parcialment l’educació formal, i que s’aproximin molt en l’Eix  1 de drets culturals.  

 

 

7. Lliçons apreses  
 
De totes les conclusions exposades n’extraiem 6 lliçons apreses: 
 
1) Aquest projecte està perfectament dissenyat per a tenir una continuïtat en accions 
similars en un futur que produeixin l’impacte esperat; no ha estat un seguit d’accions 
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puntuals amb efectes puntuals.  Aquest projecte no és de sensibilització sinó que requereix 
un nivell d’implicació molt major dels actors implicats per tal que el canvi que es planteja 
sigui més estructural: és un projecte d’educació per la justícia global 
 
La selecció d’aliances fortes amb actors pertinents, amb una experiència forta en els camps 
específics en els que actuen,  amb una implicació forta en el seu camp concret d’acció, amb 
un posicionament polític molt definit en el tema objectiu del projecte i amb una 
participació clara i concreta des d’un inici, assegura l’èxit dels seus objectius i un impacte 
futur.  
 
Aquests actors, la seva pertinència i la seva participació han estat identificats per l’ACPP, 
en diverses ocasions, en el procés d’implementació del projecte. 
 

2) La incorporació d’actors palestins (i de Palestina) com a entitats en consorci és un punt 

fort per l’assoliment dels objectius del projecte. I l’acció d’intercanvi amb actors de 

Barcelona, o catalans en general, és un mecanisme que genera productes sòlids, 

intercanvis sostenibles en el futur i asseguren la possibilitat d’un impacte del projecte. 

Malgrat els actors el consorci hagin  de ser de Barcelona per les regulacions dels donants, 

aquest projecte ha demanat clarament que els socis palestins tinguin la mateixa 

rellevància que els actors en concertació a Barcelona i Catalunya.  

3) Les activitats culturals com a missatge per a assolir els objectius del projecte han estat 

un dels punts més  forts i de gran originalitat i un fet diferencial respecte a altres 

propostes. La cultura en aquest projecte, a més, ha funcionat dins la lògica de l’educació 

intercultural, on dos llenguatges culturals han hagut de dialogar  per a entendre’s crear 

una nova realitat cultural (intercultural), i tractar de comprendre des d’aquest diàleg la 

vulneració de drets que pateix una d eles dues cultures. S’inclou en aquesta lliçó a presa no 

sols el llenguatge musical sinó també el cinema, i potser, fins i tot, hauria estat aconsellable 

incloure al cinema  actors palestins per promoure aquest intercanvi.  

4) Les experiències que s’anomenen peer to peer han estat generalment positives, però 

encara més a camp de les entitats agrícoles i la relació entre cooperatives. En aquest cal 

l’intercanvi d’experiència té un doble efecte: donar a conèixer la situació del vulneració de 

drets dels camperols i les camperoles a Palestina, tot incitat al mutu suport amb entitats 

agrícoles catalanes, i donar la oportunitat de conèixer noves experiències de funcionament 

i gestió per les cooperatives palestines, i també per les catalanes.  

5) La realització de productes comunicatius permeten la difusió a un major públic ample 
quan les accions d’intercanvi d’aquest tipus de projecte i continuar quan aquestes acaben. 
Per aquesta raó en canvi de l’informe especialitzat previst en el projecte ha estat una 
alternativa que permet documentar i difondre les troballes d’aquest projecte en forma de 
drets. Certament, un informe més especialitzat és un valor afegit que no ho és un producte 
comunicatiu de divulgació general. Però un producte d’aquesta mena és eficaç quan 
s’inclou en el marc d’una campanya d’incidència amb objectius ben definits, sinó el seu ús 
resta en hemeroteques. Aquesta punt és vàlid també per el documental que no estava 
previst inicialment en el projecte i que assegura la continuïtat futura de la difusió dels 
objectius d’aquest projecte.  
 

6) La continuïtat d’activitats educatives lligades a programes universitaris assegura un 

tipus de de participant amb un alt nivell d’implicació futura, com mostra el seminari a la 

Universitat de Dret després de 5 edicions. L’educació formal no hauria de perdre’s en un 

projecte d’aquestes característiques, però certament abastar participació universitària sol 
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a tenir com a efecte una participació futura en un tema com el dels drets vulnerats del 

poble palestí, com és el cas de la participant entrevistada.  

 

8. Recomanacions  

 
1) L’art i la cultura com a activitat d’educació per la transformació social és original 
respecte a altres propostes existents, pertinent per la seva capacitat de crear comunicació 
intercultural i té un potencial transformador sostenible en el futur. Algunes de les lliçons 
apreses en aquest projecte haurien de permetre la seva continuïtat en el futur d’activitats 
on la cultura no sigui sols mostrada, sinó que sigui un vehicle de defensa de drets 
d’activisme.  
 
2) Els actors en agrupació, en activitats com les d’aquest projecte, haurien de ser aliances 
sòlides, en el sentit que el rol estigui més clarament definit i la participació econòmica en 
el projecte. Malgrat pugui actuar el factor de canvi en l’execució de les accions, els actors 
alternatius no sempre són presents possibles. De totes maneres cal fer un mapatge 
d’actors que permeti alternatives de canvi, per assolir els productes esperats, i en aquest 
sentit el projecte ha tingut una fortalesa, ja que aquestes existien.  
 
3) A més els actors han de tenir una implicació molt forta en les àrees del projecte, així 
com una identificació política o en els drets humans, ja que en cas contrari poden tenir 
menys efectes les accions d’un projecte que no es basa sols en accions puntuals de 
sensibilització.  
 
4) La participació dels actors palestins en un projecte d’aquesta mena, hauria d’estar en la 
mateixa o en més importància i rol que els actors en concertació de Barcelona o Catalunya, 
encara que no sigui en un projecte de cooperació per a la justícia global (i sempre que sigui 
possible) 
 
5) La creació d’aliances interculturals d’actors de Palestina i de Barcelona o Catalunya  
dona major solidesa als efectes buscats en els objectius del projecte i una possibilitat de 
continuïtat i d’impacte futur.  Les experiències  peer to peer  són una clau important per 
l’èxit d’aquest projecte.  
 
6) Les cooperatives agrícoles palestines necessiten conèixer models de funcionament i de  
gestió alternatius (a més de difondre la seva situació de vulneració de drets com a entitats 
palestines i aconseguir suports) i per aquesta raó les trobades amb cooperatives o escoles 
agrícoles. També, doncs, les experiències  peer to peer  són una clau important per l’èxit 
d’aquest projecte. Malgrat tot, per una concepció de com organitzar els drets polítics i 
legals dels treballadors, el coneixement i l’intercanvi de les experiències sindicals haurien 
de ser presents en aquest eix d’accions.  
 
7) Cal continuar les activitats educatives lligades a programes universitaris, ja que, com 
s’ha dit  a les lliçons apreses, permet arribat a un tipus de participant amb un alt nivell 
d’implicació futura. 
  
8) La realització de productes comunicatius, tal com hem vist a les lliçons apreses, 

permeten la difusió a un major públic ample quan les accions d’intercanvi d’aquest tipus 

de projecte i continuar quan aquestes acaben. Així és bo que estiguin integrades a les 

mateixes activitats, com el documental realitzat que ha estat a les activitats de música i de 

cinema, i l’informe que ha integrat totes les activitats.  
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9) En la continuïtat futura del projecte caldria treballar molt més l’enfocament de gènere 

en el projecte, que ha estat dèbil, en especial en:  

- la transversalització de l’equitat de gènere, ja que l’enfocament de gènere sols s’ha aplicat 

en accions específiques. 

- l’apoderament de les dones ja que hi ha hagut una dèbil presència de dones o entitats de 

dones, en especial en les delegacions palestines, apoderades en la presa i amb la 

possibilitat de presa de decisions. 

- promoure la visibilització de la contribució de les dones en els camps del projecte, en 

especial en la cultura.  

 

 

  



76 
 

ANNEXES 
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DATA COLLECTION TOOLS FOR THE EVALUATION  

 

Tool: Semi-structured interview 1 

Criteria: Relevance, Effectiveness,  Coverage, Impact   

Information sources : Iyad Staiti - Al Kamandjati 

 

Place of the interview Skype 

Date 23/272020 

 

Name of the interviewees  Role 

Iyad Staiti   Director  

 

RELEVANCE 

 

 

P1 How did you learn about the project? Explain us the process. 

 

Can you figure out the witch are the goals of the project? 

 

 

P2 Did you participated in any planning activity (before the project start)? 

 

Witch was your participation (as Al Kamandjati, or Iyad) in the definition of the activities and 

goals of the project (and Kamandjati’s as well) 

 

 

P3 Please give a reason why the project's results are important for Al Kamandjati? 

 

And the musicians of the center? 

 

And music in Palestine? 
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P4 Do you consider that project diagnostic has identified differentiate needs of men and 

women? 

 

Or has been taken in consideration the inclusion (people with disabilities etc.) 

 

P5 Activities in Palestine and Barcelona has been integrated and complementary? Can you 

analyse it? 

 

 

EFFECTIVENESS 

 

 

E.1 Can you explain us the general plan of activities with ACP, and between Cordes del Món? 

E2 Did you participated in any of these activities? Can you explain them and evaluate them? 

 

Activity Yes/No Date 

Trip of ACP Team and later organization of the activities together  December 18 

Catalan delegation to Palestine 

- Reherseals and creation together 
- Concert ar Riwaq Center 

 06-10 

October 19 

Palestine trip to Barcelona 

- 2 Worshops to ESMUC center 
- Circular Concert in Barclona 

 27 novembre 

   

   
 

 

E3 How do you evaluate the capacity and the skills of the trainers and musicians? 

 

 

E4 How do you evaluate the capacity of learning and attitudes of the students? 

 

 

E5 How do you evaluate the trainings, the exchanges and the concerts in terms of: 

 

Receiving useful tools? 
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Acquiring new knowledge, useful and applicable in your reality and daily work? 

 

 

COVERAGE 

 

 

Co1 How many people have been involved to the project? 

Can you describe it? 

 

Coordinators     

Musicians     

Students     

     

     
 

 

IMPACT 

 

I.1 Does Al Kamandjati considerated the continuation of this activity in the future, os similar 

activities? 

 

 

I.2 Please, give a reason why the project's results are important for Palestinian music? And 

Palestinian struggle? 

 

 

I.3 Do you think these activities are relevant to increase the commitment of the Catalan society 

toward Palestinian Rights or to strengthen the bonds between Palestinian and Catalan?  
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A.1.  Cicle "Música, Drets Humans i Palestina" 

 

Es realitzarà el Programa "Música, Drets Humans i Palestina" en el que una delegació de 

quatre músics palestins coordinats entre les entitats palestines part del projecte, l'ACP i les 

organitzacions col·laboradores del projecte,  viatjarà a Barcelona per portar a terme les 

següents activitats: 

 

1.1.1. Un Concert públic a  l' Auditori Eduard Toldrà del CMMB , dins del Cicle Dijous Concert 

", dirigida a l'estudiantat, professorat del CMMB, a escoles d'ensenyament Musical, i públic en 

general. El concert comptarà amb la participació del professorat del CMMB i el projecte musical 

Cordes del Món 

1.1.2  4 sessions pedagògiques que constaran dels següents tallers: 

-Un taller d' Introducció sobre la Música tradicional a Palestina 

-Un taller d' introducció sobre els instruments musicals de Palestina 

-Música fusió: Ramallah i Barcelona 

A) Dues al CMMB, dirigides a l'alumnat del CMMB i a escoles d'ensenyament Musical,  

B) Dues al Taller de Músics, dirigides als estudiants del Taller i músics 

 

1.2 Trobades d'intercanvi amb musics catalans, dues corals i grups de música popular de la 

ciutat de Barcelona, coordinades pel projecte musical Cordes del Món. 

1.3 Reunió institucional amb la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona i trobada 

amb altres institucions de l'àmbit públic i privat de la música a Barcelona. 
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R1. Millora de la perspectiva de la sensibilitat al conflicte palestí  de la ciutadania 

barcelonina mitjançant la promoció dels drets culturals del poble palestí:  la musica i el 

cinema 

 

Indicadors 

0. 300 persones assisteixen al concert realitzat dins del Programa "Música, Drets Humans i 

Palestina" per la delegació de 4 músics palestins a Barcelona, en l'Auditori Eduard Toldrà del 

CMMB 

A. Als 10 mesos, 50 estudiants i 7 professors/es del CMMB i del Taller de Músics adquireixen 

coneixements sobre el conflicte i els drets culturals del poble palestí mitjançant el coneixement 

de la Música a Palestina i el contacte amb 4 musics palestins. 

B. 10 persones professionals reconegudes de la música catalana han conegut la resistència 

del poble palestí mitjançant la reivindicació de l'art i la cultura, la música a Palestina i realitzen 

una declaració pública de suport als drets culturals del poble palestí. 

D. Dues corals de la ciutat de Barcelona augmenten el coneixement sobre la situació 

d'ocupació en la que treballen i viuen els/les músics palestins i generen xarxa de contactes 

 

 

Descripció de l’execució de l’acció: 

 

ORGANITZACIÓ INTERCANVI 

 

- Al mes de desembre un equip de l’ACP va viatjar a Palestina amb l’objectiu de reprendre 

els contactes amb els centres musicals palestins.  

- L’ACP es va reunir amb el Conservatori de Música de Ramallah i l’escola Al 

Kamandjati. 

 

- Des del gener fins el maig s’està en contacte amb l’escola Al Kamandjati, entitat musical, 

que s’aliena amb els objectius de la proposta, i que expressa una alta motivació per poder 

participar en el projecte. Des de l’equip part del projecte s’avalua, els pros i contres de poder 

continuar el projecte amb el Conservatori de Ramallah, però l’import econòmic sol·licitat, i les 

necessitats tècniques no s’ajusten al que prèviament s’havia parlat  amb l’ACP 

- A principis de juliol es tanca la proposta d’un grup de 4 músics palestins de 

l’orquestra Al Kamandjati Ensemble, conformat per un músic de llaüt, un músic de 

ney, un percussionista, quajun i una cantant  

 

- Paral·lelament en diferents reunions de coordinació amb Cordes del Mon i AMACAT 

s’acorda que es realitzaran conjuntament els concerts. Cordes del Món, és orquestra de 

corda català amb qui l’ACP ha treballat conjuntament diverses vegades. El seu director, 

Ernesto Briceño, serà el coordinador artístic. El 18 de juliol en reunió conjunta entre les 

entitats part del projecte, es reuneixen amb Lluïsa Mañosa, l’Institut de Cultura de 

l’Ajuntament de Barcelona, 
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INTERCANVI CATALANS A PALESTINA 

 

- Del 06 al 10 d’octubre s’organitzà una delegació de dues musics catalans, (la Marta 

Roma, violoncel·lista i l’Ana Rossi, guitarrista i cantant) que va viatjar a Palestina de la mà 

de l’ACP, per poder entrar en contacte amb els musics d’Al Kamandjati.  

 

Durant l’estada a Palestina, les dues musics van estar treballant i compartint amb 

els musics palestins. Van intercanviar peces musicals, els palestins van mostrar les 

seves peces musicals i van ensenyar a les musics catalanes, i viceversa, la Marta i 

l’Ana van treballar amb Al Kamandajati la musica catalana.  

- Fruit de la bona entesa en els dos primers dies, en el tercer dia es va fer un 

concert conjunt entre tots els musics al Riwaq Centre, un centre cultural de la 

ciutat de Ramallah. Aquest concert va ser el preludi del concert que es realitzaria a 

Barcelona a finals de novembre. El viatge a Palestina va ser la llavor d’una relació 

entre musics, palestins i catalans, l’inici d’una relació fraternal i solidaria entre les 

dues ribes de la Mediterrània 

 

INTERCANVI PALESTINS A CATALUNYA  

- La darrera setmana de novembre arribaran els musics palestins a Barcelona. El 27 de 

novembre arriba a Barcelona el director, l'Iyad Stati, i el 28 de novembre la resta del grup, la 

Henneh H. M. Alhajhasan, vocalista Mohammed N. M. Khamaysa, amb el nay, en Ayham 

Ayesh amb el qanun i Yanal Staiti, percussionista.  

 

- Al dia següent es va organitzar l'acte de benvinguda i presentació de la 

campanya Palestina Batega al Pati Marquès de Lió del Museu de Cultures del Món. 

L’acte tenia com objectiu poder visibilitzar la situació del vulneració dels drets 

culturals del poble palestí, i alhora donar suport a la causa palestina, mitjançant un 

grup de representants de la cultura catalana. A l’acte, el director del Museu, Pep 

Fornes, així com el director musical, i musics, van fer una presentació. L’Acte va 

finalitzar amb la presència de l’actriu barcelonina Roser Tapies que realitza la lectura 

del manifest Palestina Batega, el qual feia públic la situació de vulneració de drets 

humans del poble palestí. 

- Durant la estada dels musics palestins es van realitzar diferents assaigs 

conjunts entre Al Kamandjati i Cordes del Món, en total participaran 7 musics de 

Cordes del Mon (la Marta Roma, violoncel·lista, Jaime del Blanco Paez, violí, Núria 

Martín, violí, Claudia Segarra, violí, Aroa Garcia, viola, Pep Coca, contrabaix, i l’Ana 

Rossi, vocalista, dirigits per Ernesto Briceño) Els assaigs per preparar el concert es 

van realitzar al Casal de Joves del Guinardó, al Taller de Musics i al Museu de les 

Cultures del Món. 

- Durant la setmana també es realitzen diferents entrevistes a mitjans, com amb 

Catalunya Radio, Catalunya Musica, i també es van realitzar altres trobades 

d’intercanvi amb musics catalans del Taller de Musics i de l’ESMUC. 

- El dissabte 1 de desembre es realitza el concert circular a Barcelona, a la Sala 

Moragues del Centre Cultural El Born. La presentació i lectura del poema és a càrrec 



83 
 

de l’actriu Roser Tapies. En el concert hi participa una coral local de Parets del 

Vallès, associada a l’Escola de Música Maria Grever. El concert a la Sala Moragues 

té un format circular, en la que els espectadors es situen en forma de cercle al 

voltant dels músics. El concert circular es basa en 4 anelles sonores, cada una 

diferenciada amb un tipus d’emissió sonora. En total, hi assisteixen unes 250 

persones. Es dissenya un díptic especial pel concert i informació vinculada a la 

campanya Palestina Batega, que es reparteix a totes les persones assistents. 

- Durant l’estada dels musics palestins a Barcelona del 26 de novembre al 3 de 

desembre, s’ha previst que el Dr. Iyad Stati, director de la delegació de musics 

palestins d’ Al Kamandjati que viatjarà a Barcelona al novembre-desembre realitzi els 

tallers. En reunió amb AMACAT i Cordes del Mon es coordina per poder realitzar els 

tallers en els centres musicals. S’ha començat a gestionar tallers amb el centre 

Tallers de Musics, ESMUC i al Grau de Musicologia de la UAB. 

 

PREGUNTES AVALUACIÓ 

 

Hem aconseguit una participació activa durant les tres fases eix del projecte? 

 

Hem aconseguit una gran participació activa tant dels TD con dels TR. La gran implicació de 

Cordes del Món i AMACAT, que ha mantingut una comunicació constant amb Al Kamandjati, 

ha permès un alt nivell de qualitat pel que fa a l’activitat, fet que ha permès augmentar 

l’impacte a nivell de difusió i sensibilització. A més, el seu 

coneixement sobre l’entramat cultural català ens ha permès arribar a un gran nombre 

d’entitats i persones vinculades en el món de la cultura arreu del territori. 

 

- Hem aconseguit que la delegació de músics palestins pogués trobar-se amb 

un grup de musics catalans i generar vincles? Hem generat un entesa i s’ha 

establert una relació entre els musics? 

S’han generat vincles i sinèrgies entre Cordes del Món i Al Kamandjati, però també amb 

altres músics que s’han implicat, en major o menor mesura, en el procés de formació de 

l’activitat. 

Dues músics es van desplaçar a Ramallah per conèixer de primera mà la feina d’Al 

Kamandjati a terreny i, aquest primer contacte, va provocar que la visita posterior dels 

musics palestins a Catalunya fos més enriquidora. Una vegada el musics palestins van estar 

a Barcelona, es va fer intercanvi amb altres musics catalans, com a les trobades a l’ESMUC i 

al Taller de Musics. 

Es van intercanviar coneixements i sinergies que possibiliten noves activitats futures amb 

aquests actors. 

El viatge a Palestina va ser la llavor d’una relació entre musics, palestins i catalans, l’inici 

d’una relació fraternal i solidaria entre les dues ribes de la Mediterrània, que es va veure 

forjada durant la estada dels musics palestins a Catalunya. 

L’activitat realitzada, fruit de les trobades entre musics i el coneixement entre aquests, ha 

nascut una relació i un front fraternal i solidari entre ambdós ribes. 
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Productes obtinguts 

• Concert entre dues entitats musicals, una palestina i una catalana, amb un total de 
10 músics, a un espai de Barcelona amb un ampli ressò mediàtic i cultural. 

• Major coneixement als assistents de la realitat palestina per la ciutadania de  
Barcelona. 

• Major coneixement als assistents d’espais de participació als barris. 

• Generar vincles de solidaritat i trencar barreres cultural a partir del coneixement 
d'altres realitats. 

• Donar a conèixer a l’Ajuntament de Barcelona com a impulsor d’accions en l’àmbit 
intercultural a la ciutat. 

• Donar veu a col·lectius menys protagonistes o invisibilitzats a la ciutat de Barcelona, 
com és la comunitat palestina. 

 

 


