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 “La solidaritat no és un tema de pobresa sinó de justícia”

Recentment us heu convertit en una enti-
tat jurídica. Qui sou i què feu?
Som una plataforma que va néixer fa mes de 
deu anys a Gràcia per voluntat del districte, 
ens va permetre coincidir i adonar-nos que 
tots teníem moltes coses en comú: entitats 
de petit format, de cooperació internacio-
nal, de despesa 0 d’estructura, amb una base 
de voluntariat gran, amb un alt coneixement 
dels diferents indrets del món on treballen, i 
amb resultats altíssims… ens vam embalar i 
vam començar a fer activitats junts com per 
exempla la fira de Nadal, concursos fotogrà-
fics, concerts… Vam decidir constituir-nos en 
entitat jurídica i ja som 16 organitzacions de 
cooperació internacional de Gràcia d’àmbits 
diversos que ens movem per 20 indrets del 
món, dic indrets perquè hi ha nacions sense 
estat com el Sàhara i el Tibet. A hores  d’ara 

tenim un volum aproximat d’uns 45.000 be-
neficiaris arreu del món. Des de Gràcia So-
lidària volem donar-nos a conèixer a altres 
entitats de cooperació, agrupant-nos per 
compartir serveis, suplint les mancances que 
tenen les organitzacions de petit format en 
comunicació, màrketing, gestió, fiscalitat, 
cerca de recursos, ajuts, patrocinis, etc…

Com un paraigües o una entitat mare…
Com una federació però amb un mecanis-
me més simple, que és el de l’associació. 
Recollir les necessitats de les entitats, que 
solen ser comunes, i començar a fer feina i 
a créixer. Un dels primers objectius és realit-
zar un cens d’entitats de cooperació de Grà-
cia, tant locals com internacionals, conèixer 
a fons els seus projectes: d’escolaritza-
ció, nutrició, acolliment, rehabilitació amb 
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Teclista de rock simfònic i progressiu de jove, posteriorment com a editor ha estat vinculat 
a l’Associació de publicacions periòdiques en català i des de sempre dissenyador d’interiors, 
actualment Frederic Callís presideix Gràcia Solidària (www.graciasolidaria.org). Potser aquesta 
transversalitat és la que li permet abordar els complexos reptes de les microorganitzacions de-
dicades a la cooperació des de totes les vessants, per tal de donar-los una empenta i suplir les 
mancances existents. Posa èmfasi en la importància de guanyar visibilitat en una societat que 
cal educar per tal que tingui esperit crític i incorpori la solidaritat com un hàbit quotidià més 
enllà d’ajudes puntuals. Si voleu podeu contactar amb ells al mail: graciasolidaria@gmail.com.

discapacitats… això ens pot permet dissenyar 
estratègies de suport comunes, de comuni-
cació i de gestió de recursos.

Quines entitats formen Gràcia Solidària?
Les entitats que actualment integren Gràcia 
Solidària són: Acció Planetària, Aida, Amics 
d’AK Benn, AjutSi, Fundació Banc de Recur-
sos, Barri Obert, Cultivalia Senegal, Enllaç 
solidari, Fundació Gune, Familia de Hetauda, 
Gràcia amb el Sàhara, Jin-Pa, SOS3, The Help 
Fundation, Udutama i Kasamu Aku. 

Resulta complicat gestionar tanta hetero-
geneïtat?
No, perquè el model i el funcionament és si-
milar. Hi ha diferències: per exemple Cultivalia 
Senegal, entre d’altres, s’ocupa de millorar els 
sistemes de conreu al senegal, o Jin-Pa que 
treballa en l’acolliment de famílies tibetanes 
que van atravessar l’Himalàia els anys 50 i que 
quasi 70 anys després segueixen en camps de 
refugiats…

Tenir visibilitat és el més difícil…
El gran problema de les microorganitzacions 
és aquest, però en el món de la cooopera-
ció hem de ser conscients que tenim 3 grans 
blocs: les multinacionals del món que fan una 
gran feina però amb estructures molt pesa-
des i costos estructurals molt alts, les molt 
personalitzades a l’estil Vicent Ferrer i les mi-
croorganitzacions, sense cap persona de re-
ferència i amb despeses molt bàsiques, sense 
executius a sou, amb un molt alt coneixement 
sobre el terreny, i un rendiment molt gran ja 
que tot s’inverteix en els projectes. 

Com es capten recursos en el context ac-
tual?
Comencen per l’entorn social i familiar de ca-
dascú i això es va ampliant amb les activitats 
que cada entitat és capaç de gestionar, tals 
com concerts, fires, sopars, xerrades… avui 
dia tenim el gran suport de les eines de co-
munciació que són molt més àgils i ens per-
meten comunicar directament sense costos 
afegits tot allò que generem d’activitats i pro-
jectes varis.
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Tot i així l’oblit permanent dels grans mitjans 
de comunicació és molt preocupant i gairebé 
jo diria que és escandalós, pensa que parlem 
d’organitzacions que estan transformant vides 
i cobrint la desfeta que hem organitzat des de 
el primer món, és un tema de justícia perquè 
a nosaltres ens toca resoldre allò que hem 
espatllat. Darrerament estava mirant algunes 
dades, que ens haurien de sacsejar a tots: al 
món actualment hi ha 7.500 milions de perso-
nes i d’elles 780 milions són analfabetes, és a 
dir, totalment manipulables pel poder polític 
o econòmic perquè no han tingut la més mí-
nima educació bàsica. Arribes a la conclusió 
que alguna cosa no estem fent bé i aquest és 
un punt clau, a Gràcia Solidària tenim molts 
projectes d’escolarització perquè és un tema 
cabdal. 

Per aprofundir més en les dades cal dir que 
d’aquests 780 milions d’analfabets el 60% són 
dones, cosa que encara és molt més preocu-
pant. A tall d’exemple, al Niger el 80% de la 
gent no sap llegir ni escriure, o sigui, estan 
totalment controlats i sotmesos per una elit.

No se sap fins a quin punt al primer món 
ja li interessa mantenir aquesta situació 
de gent que ni es revolta perquè no té 
esperit crític.
És la desgraciada conclusió a la qual arribem 
perquè són problemes evidents i localitzats, 
sabem les mancances que hi ha, tan difícil és 
escolaritzar? Aquests errors els pagaran les 
generacions futures…l’altre dia preparant una 
xerrada vaig adonar-me que al món cada 7 
minuts moren 7 infants per desnutrició, tot 
això ens ha de fer reflexionar perquè és una 
responsabilitat envers les noves generacions 
ja que alguna cosa hem de poder fer encara 
que sigui a petita escala, on ens trobem més 
còmodes com a voluntaris i com a donants. 
La cooperació és a l’abast de tots, i ben segur 
que  prop de casa tenim gent que ens acollirà 
i agrairà el nostre suport. 

La relació amb l’ajuntament del districte 
és fluïda? 
Sempre hem tingut suport i bona acollida, val 
a dir que les accions i activitats diverses que 
hem desenvolupat han donat bon resultat.
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Quins són els avantatges de tenir un nou 
local?
No ha estat gens fàcil, la promesa inicial era 
que podíem anar al CAP Quevedo i era una 
grandíssima oportunitat, ens anava molt bé 
el format  i es podia generar tota una progra-
mació d’activitats de xerrades i presentacions 
però l’opció lamentablement es va haver de 
desestimar i posteriorment vam arribar a un 
acord amb l’Orfeó de Gràcia per ocupar un 
espai al carrer del Robi 18. És un punt de re-
ferència i trobada, on actualment ja hi tenim 
adreçades vàries seus socials d’algunes enti-
tats, a banda de ser un  espai de reunions, 
assemblees i de trobada entre entitats. Això 
ha estat un estímul i un motiu per millorar 
les relacions amb totes les entitats, que està 
comportant les primeres col·laboracions i 
participacions en projectes comuns. 

La crisi econòmica us ha afectat o més 
aviat és l’excusa per deixar de ser solidari, 
ser-ne menys o no ser-ne?
És curiós, tal com abans explicava sobre els 
tres models d’organitzacions de cooperació 
ara ens trobem que la crisi ha afectat més les 
grans organitzacions que les petites ja que 
un percentatge molt alt del pressupost de 
les grans depèn de les institucions públiques, 
per tant en el període de crisi més aguda van 
patir les grans retallades. En canvi nosaltres, 
com que no tenim aquesta dependència ins-
titucional vam poder suportar millor aquell

període. No és que renunciem als ajuts pu-
blics, però aquesta circumstància ens ha fet 
espavilar per trobar amb imaginació i enginy 
altres vies de finançament..

Gràcia és solidària en general, ho ha estat 
sempre o cada cop ho és més?
Gràcia és molt solidària i el més important és 
que hi ha una consciència associativa molt 
gran, el seu teixit és molt rellevant  i és cone-
gut arreu, encara que molt desconegut en la 
vessant de coooperació: tothom coneix qui-
nes són les entitats culturals, esportives o lú-
diques de Gràcia i fins i tot el nom i cognoms 
de qui les gestiona, però dificilment sap que 
hi ha una entitat  (a tall d’exemple), que es diu 
Ajutsi que fa més de deu anys que treballa a 
la Índia i són al carrer Gran de Gràcia i molt 
possiblement ni els veïns de l’escala ho deu-
en saber… tornem al problema de la comuni-
cació, no n’hem sabut prou o no hem tingut 
prou suport o recursos. Ens hem de donar a 
conèixer a la gent de Gràcia, i a Barcelona en 
general ens hem d’explicar millor i per això 
entre altres accions vam dissenyar el concurs 
fotogràfic internacional del qual enguany 
fem la setena edició. La imatge és una mane-
ra amable i didàctica d’ensenyar les diferents 
realitats del món vinculades amb projectes de 
cooperació.


