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NUMERO ESPECIAL

20eÈANIVERSARI

Fa 20 anys que tenim...

El 1998 es va presentar la que seria la llavor d’un projecte solidari, diguem, diferent i més
proper. I al 1999 va començar a rutllar el que és l’Associació de Treballadors Públics Solidaris
de L’Hospitalet de Llobregat. FA 20 ANYS QUE TENIM... l’ASSOCIACIÓ!!!
Ja ens va semblar una fita important arribar als 10 anys i no diguem haver complit els 15.
Què hem de dir ara que es compleixen 20 anys? Sincerament, nomes ens ve al cap, una sola
paraula GRÀCIES!!!
Gracies a les nombroses persones que han fet possible el projecte amb les seves
aportacions.
Gràcies a les treballadores i treballadors de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
que han confiat en els membres de les diferents Juntes Directives.
Gràcies als membres de les diverses Juntes Directives per la seva dedicació.
Gràcies a les entitats i associacions que amb el seu esforç i dedicació arreu del mon han
fet possible que les nostres aportacions es transformessin en projectes visibles.
Gràcies als 242.635 euros recaptats (més de 40 milions de pessetes) que han fet possible
actuacions educatives, mèdiques, d’igualtat, d’integració, de necessitats bàsiques, a:
• Àfrica: Burkina Fasso, Camerun, Senegal, Guinea Bissau, Níger República Democràtica
del Congo, Madagascar, Marroc, Ghana, Tanzània, Costa d’Ivori, Kenia, Gambia,
Uganda i Etiòpia.
• Amèrica del Sud: Colòmbia, Guatemala, Nicaragua, Paraguai, Mèxic, Cuba, Honduras
i Bolívia.
• Àsia: Pakistan i Vietnam
Malauradament també cal ser conscients que en aquests 20 anys d’existència, a cavall de
dos segles, el que menys ens hauríem d’haver pensat és que la situació global no nomes
no hagi millorat sinó que en nombrosos casos cada cop estem més lluny d’aconseguir unes
societats igualitàries, amb plena ocupació, nivell d’estudis adequats, erradicació de la pobresa
i sistemes sanitaris universals.
Per tant, no val abaixar la guàrdia. Hem de continuar treballant perqué les raons que van
impulsar la creació d’aquest projecte, segueixen plenament vigents.
Cal superar l’11% màxim de companyes i companys que en algun moment han decidit col.
laborar amb les seves aportacions.
Hem de seguir sumant!!!
Junta Directiva Treballadors Públics Solidaris
de L’Hospitalet de Llobregat
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El cinquè poder
La influencia i control dels mitjans de
comunicació, es considera com a quart
poder. Ho va plasmar magníficament Orson
Wells a “La guerra de los mundos” i a “El
ciudanano Kane”.
De empreses estrictament periodístiques,
s’ha anat derivant el control, a grans
corporacions amb interessos econòmics i
polítics. Hi ha periodistes que no volen ser-ne
còmplices de la manipulació i desinformació.
Per a protegir-se, han creat plataformes
especialitzades en periodisme d’investigació.

Les xarxes socials han sorgit amb força, com
a cinquè poder. Es positiu, com a alternativa
i signe de llibertat.
Al contrari; hi ha grups de pressió que
les utilitzen per a crear perfils falsos que
marquen tendències. Especialment a través
de twiters, Facebook i WhatsApp.
Hi ha casos extrems, com la de “granges de
chips” : treballadors amb l’única missió de,
clikar. Aconsegueixen que certes noticies,
esdevinguin “virals”. S’intoxica a la opinió
pública amb la nomenada post veritat. Son
informacions tergiversades que criminalitzen
determinats col·lectius.
Han aparegut a les campanyes electorals.
L’èxit ha estat total. Un exemple significatiu:
la victòria de Donald Trump.
Transformen l’adversari en enemic. Amb
l’adversari, es discuteix, amb l’enemic, es
destrueix. Un altre exemple: la victòria de
Bolsonaro a Brasil. El cas de Amèrica Llatina,
s’ha d’afegir, l’estimable suport de l’ església
evangelista, provinent de EEUU.
No es aliè aquest cinquè poder amb l’augment
de l’ extrema dreta. El fenomen no es aïllat i es
transversal. Aquests moviments reaccionaris
amb llenguatge nacional populista està
despertant il·lusió en certes capes de la
població. Esventen combatre la correcció
política amb la falsa pàtina d’antisitema. La
gran mestre: la senyora Le Pen.

Per les grans oligarquies, ells son el gran
enemic. Un perill, per a voler investigar
l’ incompliment dels Drets Humans o les
corrupcions. Es llarga la llista d’ amenaçats,
empresonats i assassinats. L’últim més
flagrant ha estat la de Khasoggui.
Hi ha agitadors d’odi que hàbilment utilitzen
els mitjans de comunicació com altaveus.
Instal·len falsos debats que d’altre manera
no tindrien lloc a la premsa.
L’ irrupció de les noves tecnologies, ha fet
proliferar les fake news (falses noticies). Es una
eina per a certes corporacions, que havien
perdut influencia. No contrasten les noticies
que inunden la realitat dels nostres dies.

La incapacitat dels governants per a donar
resposta als que han sofert “la crisi”, ha
frustrat a la societat i ha creat desafecció. La
població ha perdut qualitat de vida, drets i
llibertats. Les classes polítiques dirigents,
no han assumit que el seu poder es minso i
supeditat al verdader poder.
Aquest poder efectiu ho tenen, cada
vegada més, les oligarquies, tan financeres,
econòmiques com militars. No tenen rostre
i ningú els ha votat, però son els amos del
mon.
Recordar el cas del FMI i el govern de Grècia
on la UE feia de comparsa.
La nostra societat es ara més lliure?
Ma Rosa Viñolas
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Solidaritat sense
adjectius
Deia l’entranyable Josep Pla que el més difícil,
en l’art d’escriure, era posar als noms els
adjectius més adients i precisos...

tificar-se amb el dret de qualsevol persona
humana a no ser objecte d’injustícia, pobresa
o marginació.

De la solidaritat, per exemple, es podria
dir
personalitzada,
propera,
universal,
globalitzada, lliure...etc., però no cal. Perquè
la solidaritat o és, o no és...

Avui vivim en un món globalitzat i és aquesta
la visió que ha de tenir la nostra solidaritat,
sortint al pas dels qui pensen que els
problemes dels més desfavorits no són els
nostres problemes; o dels qui creuen que
només són més dignes d’atenció els qui són
més propers a nosaltres.

És cert que avui les noves tecnologies han
aportat, sens dubte, una nova manera de
veure i entendre el món, i que qualsevol
situació o esdeveniment arreu de l’univers
por ser captada, gairebé de manera
instantània; de manera que bones i males
notícies es converteixen, aleshores, en
impactes emocionals que reclamen la
nostra atenció. I és des d’aquesta realitat
que tal vegada la solidaritat ha pres avui
noves dimensions.
L’ésser, però, fonamental de la solidaritat es
compartir idees, propòsits i responsabilitats,
i l’entitat d’una veritable solidaritat és iden-

A la vida, una de les coses que més agraïm
les persones és que algú ens ofereixi una
oportunitat de créixer dignament com a tals,
i és per això que les nostres aportacions a
projectes de desenvolupament en els països
més pobres són, sens dubte, una les joies
més gratificants que podem escriure en la
nostra biografia...
Carles Cabré
Soltermón
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Projectes 2018-2019

En el període 2018-2019 TPSL’H ha donat el seu suport a 7 projectes distribuïts
a l’Àfrica i Sud-Amèrica.
En total s’han destinat 16.832 euros per donar suport a iniciatives de
comunitats i grups que treballen a les seves comunitats des d’una perspectiva
d’apoderament i millora de les condicions de vida dels habitants de zones
que, generalment, es troben deprimides o que tenen una manca d’atenció
de les seves necessitats bàsiques.

Al continent africà, s’ha donat suport a quatre projectes, dos d’ells a Senegal, un a
Uganda i un altre a Etiòpia.
1. FALLOU. Dar Salam (Senegal). Es tracta d’un projecte agro-ecològic que té com a
principal objectiu augmentar la qualitat de vida dels habitants de Dar Salam, una zona amb
grans mancances. Atesa l’experiència de l’associació, el projecte considera que una bona eina
per aconseguir-ho és dur a terme un apoderament de l’associació de dones, un col·lectiu que
segons Fallou ha demostrat una gran capacitat, permetent la producció i la venda d’hortalisses,
propiciant així tant el subministrament, com la captació de recursos econòmics.
L’aportació econòmica ha estat de 2.750 euros.
2. KASAMAKU AKU. Casamance (Senegal). El projecte és la construcció d’una Aula
d’Informàtica i Biblioteca (FASE 1) per a l’Associació de Joves de Cabrousse (AMEEC). Entre els
objectius cercats per a la iniciativa es troben, d’una banda el permetre accedir a la feina als
joves que han de col·laborar en la construcció del centre i de l’altra donar, amb el funcionament
de la instal·lació, una capacitació i una sortida professional al jovent de la zona.
L’aportació econòmica ha esta de 2.000 euros.
3. PROJECTE GOMESI (UGANDA). L’entitat ACROS AFRICA participa en un programa de
col·laboració amb l’associació Petits Detalls per a l’apoderament integral de la dona mitjançant
la promoció de grups d’estalvi en zones rurals d’Uganda. Aquests grups, faciliten l’accés a
crèdits per a promocionar la formació de cooperatives. El projecte inclou una fase de formació
per a potenciar les habilitats de les dones en diferents àmbits.
L’aportació econòmica ha estat de 1.900 euros.
4. FUNDACIÓ IPICOOP ( Dessie, regió d’Amahara ETIÒPIA). El projecte contempla la
construcció i equipament d’una biblioteca i el seu equipament a l’escola pública Silk Amba. El
col·legi té un total de 718 alumnes en una de les zones més deprimides d’Etiòpia. Es dona la
circumstància, a més, que a l’escola una minoria dels nens tenen discapacitat física i/o mental,
un aspecte que amb mitjans de suport es considera fonamental pel seu desenvolupament i la
seva participació posterior a la societat.
L’aportació econòmica ha estat de 2.400 euros.
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Pel que fa a Sud-Amèrica s’ha donat suport a tres projectes, un a Bolívia, un altre a
Colòmbia i Hondures i un altre a Guatemala.
5. FUNDACIÓ EQUILIBRI (Sucre, BOLIVIA). Es tracta d’una aportació al menjador universitari
que la fundació va crear l’any 2007 a la ciutat de Sucre, orientat als estudiants universitaris
amb baixos recursos. L’increment dels preus dels aliments els darrers anys al país fan difícil
l’accés a menús equilibrats a estudiants amb pocs recursos econòmics. El menjador ofereix
un menú amb dos plats, postres i beguda als joves amb menys recursos econòmics. Cada dia
passen pel menjador uns 100 estudiants.
L’aportació econòmica ha estat de 2.282 euros.
6. VIDA Y LIBERTAD (COLÒMBIA I HONDURES). L’entitat proporciona beques menjador,
ajudes de paquets d’aliments a famílies sense recursos, beques escolars i suport a una llar
d’infants a Hondures on 30 menors tenen una atenció integral amb alimentació, escolarització,
atenció mèdica i psicològica i activitats lúdiques, permetent així tota la seva dinàmica de
desenvolupament en un ambient familiar. Els beneficiats directes són uns 2.000 menors i un
total de 4.000 persones ho són de forma indirecta.
L’aportació econòmica ha estat de 2.500 euros.
7. SOLTERMON (GUATEMALA). El projecte dona suport al manteniment de l’escola infantil
situada al barri del Tesoro a Guatemala capital, un dels nuclis més pobres i on malviuen
50.000 persones, gran part de les quals no tenen casa pròpia vivint en la major part dels
casos a habitacions llogades o barraques. L’escola infantil permet acollir 61 nens que sense la
instal·lació estarien abocats a viure al carrer. A més poden tenir una alimentació equilibrada i
garantida.
L’aportació econòmica ha estat de 3.000 euros.
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Document d’adhesió

OMPLENA LA BUTLLETA I FES-LA ARRIBAR AL DEPARTAMENT DE PERSONAL

DESGRAVA A L’IRPF

Data ………………………………..........……
En/na ………………………………………………………………………...................................................….....……
amb DNI ..………….......………………… dono el meu consentiment a participar amb les
meves aportacions en els diferents projectes que aprovi l’Assemblea General i
autoritzo expressament a que l’Associació comuniqui al Servei de Recursos Humans
de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, a descomptar, mensualment, de la meva
nòmina, la quantitat assenyalada a continuació i a transferir la mateixa a l’Associació
Treballadors Públics Solidaris de L’Hospitalet:

Aportació:
3 euros/mes						

Signatura:

6 euros/mes
9 euros/mes
Altre import. Cal especificar-ho ………… euros/mes

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la protecció al tractament de dades personals, es fa avinent que les dades facilitades en aquest
document seran incorporades a un fitxer de titularitat privada, essent l’únic destinatari l’Associació
de Treballadors Públics Solidaris de l’Hospitalet i no seran objecte de cap tractament més enllà de la
comunicació al Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament de L’Hospitalet als efectes de practicar les
oportunes retencions a la nòmina i no seran cedits ni tractats per terceres persones físiques o jurídiques.

