
  

 

 

Xarxes GlocalsXarxes GlocalsXarxes GlocalsXarxes Glocals    
Estrena del documental Glocal VoicesGlocal VoicesGlocal VoicesGlocal Voices i taula 

rodona d'entitats del Raval sobre el treball en 

xarxa per globalitzar la solidaritat 
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Contingut del dossier 
    

 

 
 
----    PòsterPòsterPòsterPòster de l’acte  de l’acte  de l’acte  de l’acte ““““Xarxes GlocalsXarxes GlocalsXarxes GlocalsXarxes Glocals””””    

----    Presentació del documental Presentació del documental Presentació del documental Presentació del documental ““““Glocal VoicesGlocal VoicesGlocal VoicesGlocal Voices””””        

---- Presentació de la taula rodona  Presentació de la taula rodona  Presentació de la taula rodona  Presentació de la taula rodona ““““Treball en xarxa 

per globalitzar la solidaritat: reptes, resultats i  límits”     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sobre sobre sobre sobre     GLOCAL VOICESGLOCAL VOICESGLOCAL VOICESGLOCAL VOICES    
 

SINOPSISINOPSISINOPSISINOPSI    

El novembre del 2009 es reuní a Barcelona, Globa-l-inks, una xarxa 

internacional d’associacions juvenils de diferents àmbits (drets humans, 

inclusió social, interculturalitat, etc.) finançada per la Comissió 

Europea. 

Glocal Voices ens acosta, a través de testimonis personals, al treball local 

que diverses associacions de Global-l-inks porten a terme arreu del món, i 

ens incita a reflexionar sobre el paper de les xarxes com a eines per 

intercanviar experiències i promoure accions amb un objectiu comú: 

globalitzar la solidaritat. 

 

FITXA TFITXA TFITXA TFITXA TÈÈÈÈCNICACNICACNICACNICA    

Títol original: Glocal Voices 

Gènere: Documental social 

Idioma original: Català, Castellà, Anglès, Francs i Portuguès. 

Subtítols: Català, Castellà, Anglès, Francès 

Durada: 22 minuts 

 

FITXA ARTFITXA ARTFITXA ARTFITXA ARTÍÍÍÍSTICASTICASTICASTICA    

Direcció: Ferran Vidal Vicens 

Guió: Ferran Vidal Vicens, Víctor Pablo 

Direcció de fotografia: Víctor Pablo. 

Muntatge: Adrià Cillero 

Banda sonora: Sergi Ramis 

Producció: Martí Garriga Balaguer, Davide Tonon  

    

PRODUCCIPRODUCCIPRODUCCIPRODUCCIÓÓÓÓ    

El documental Glocal Voices ha estat realitzat gràcies a la col·laboració 

desinteressada de tot l’equip tècnic i artístic que hi ha participat i ha 

rebut el suport de l’associació juvenil Nexes i la col·laboració de la 

botiga d’estels Ventilador. 



 

 

PERFIL DELS TESTIMONISPERFIL DELS TESTIMONISPERFIL DELS TESTIMONISPERFIL DELS TESTIMONIS    

Davide Tonon, Davide Tonon, Davide Tonon, Davide Tonon, NexesNexesNexesNexes (Espanya) (Espanya) (Espanya) (Espanya). Creiem en les petites accions, aquest és 

el camí que hem trobat. Pensem que així canviem el món? No, però 

repeteixo, el que deia Gandhi: “Tens que ser el canvi que vols veure al 

món”. 

Talia Delgado, Talia Delgado, Talia Delgado, Talia Delgado, Alter EcoAlter EcoAlter EcoAlter Eco, (Romania), (Romania), (Romania), (Romania). Me llena ver gente que volun-tariamente 

se une porque ve que hay una necesidad que está por encima de cualquier 

clase de compensación. 

Zhie Mogotsi, Zhie Mogotsi, Zhie Mogotsi, Zhie Mogotsi, ReachReachReachReach, (Botswana)., (Botswana)., (Botswana)., (Botswana). La universitat de Botswana va ser construïda 

perquè es van donar vaques i cabres, però ara els joves només volen  

rebre; obliden que han de donar. 

Alessandro de Luca, Alessandro de Luca, Alessandro de Luca, Alessandro de Luca, MSMCBJMSMCBJMSMCBJMSMCBJ, (Brasil), (Brasil), (Brasil), (Brasil), Més enllà de les idees 

polítiques d’una nova economia i d’una ecologia diferent hem de 

reinventar la relació entre els éssers humans. 

Eleni Spiridaki, Eleni Spiridaki, Eleni Spiridaki, Eleni Spiridaki, Kids in Action,Kids in Action,Kids in Action,Kids in Action, (Grècia) (Grècia) (Grècia) (Grècia) El que volem amb la nostra 

feina és donar a la gent l’oportunitat d’alliberar el nen que porten 

dins i sentir-se creatius i feliços. 

Modeste Goumbani, Modeste Goumbani, Modeste Goumbani, Modeste Goumbani, Dúnia la VieDúnia la VieDúnia la VieDúnia la Vie (Burkina Faso) (Burkina Faso) (Burkina Faso) (Burkina Faso) Al barri on treballem no hi 

ha electricitat, i hem aconseguit il·luminar-lo amb bateries i així els 

nens poden estudiar i milloren de nivell. 

Yarima BriceYarima BriceYarima BriceYarima Briceño, o, o, o, Fundacón Don BoscoFundacón Don BoscoFundacón Don BoscoFundacón Don Bosco, (Vene, (Vene, (Vene, (Veneçuela)uela)uela)uela) Nosotros recibimos 

anualmente unos100 jóvenes. Y en este año trabajamos o intentamos que 

dejen el barrio, que dejen las armas, que dejen la pandilla, que dejen 

la droga. 

Samuel Nunes, Samuel Nunes, Samuel Nunes, Samuel Nunes, A.B.C.A.B.C.A.B.C.A.B.C., (Fran, (Fran, (Fran, (França)a)a)a). Donar competències i coneixe-ments a 

gent que no en té és un instrument perquè actuïn sobre el que passa 

localment i no només cada 5 anys quan se’ls demana que votin per a una 

elecció.  

Gabi Steinprinz, Gabi Steinprinz, Gabi Steinprinz, Gabi Steinprinz, PrincesluisPrincesluisPrincesluisPrincesluis, (Holan, (Holan, (Holan, (Holanda)da)da)da) Aquesta noia, tot i ser 

discapacitada, havia après a conduir una moto, i en aquest inter.-canvi 

va ensenyar a anar en moto a altres joves sense disca-pacitat. És de les 

coses que més m’han emocionat. 

Nelly Guarneri, Nelly Guarneri, Nelly Guarneri, Nelly Guarneri, JSMJSMJSMJSM, (Uruguai) , (Uruguai) , (Uruguai) , (Uruguai) Nuestra propuesta más fuerte es un 

carnaval local que tiene mucho color y mucha fuerza y es auto-gestionado. 

Carlos Benavides, Carlos Benavides, Carlos Benavides, Carlos Benavides, Los CachorrosLos CachorrosLos CachorrosLos Cachorros, (Perú), (Perú), (Perú), (Perú) Muchos niños, muchas familias en 

Surquillo no tienen donde hacer sus tareas. Entonces uno va a “Los 

Cachorros” y tiene una casa. 

Wangui Mbatia, Wangui Mbatia, Wangui Mbatia, Wangui Mbatia, KengoKengoKengoKengo, ( Kènia), ( Kènia), ( Kènia), ( Kènia). Prenc com a exemple les persones que 

conec i que diàriament fan la seva contribució sense el reconeixement de 

les seves comunitats. Gent que es lleva al matí i vol fer alguna cosa 

positiva. 



 

 

sobre la taula rodonasobre la taula rodonasobre la taula rodonasobre la taula rodona    
 

TTTTITOLITOLITOLITOL    

TTTTreball en xarxa per globalitzar la solidaritat: reptes, resultats i límitsreball en xarxa per globalitzar la solidaritat: reptes, resultats i límitsreball en xarxa per globalitzar la solidaritat: reptes, resultats i límitsreball en xarxa per globalitzar la solidaritat: reptes, resultats i límits    

 
IIIINTERVENCIONNTERVENCIONNTERVENCIONNTERVENCIONSSSS DE DE DE DE    

 
Enric CanetEnric CanetEnric CanetEnric Canet Biòleg i Educador. En l'actualitat és Director de 
Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants del Raval, 
associació que forma part d’una xarxa internacional de 
programes per al voluntariat. Treballa des de fa temps entre els 
menys afavorits. Autor de Pobreza y exlusión social i 
col·laborador de Catalunya Radio. 

 
Marta Olaria Marta Olaria Marta Olaria Marta Olaria Llicenciada en filologia anglesa i educadora 

social, responsable de l’àrea internacional de la 

Fundació Arrels. Forma part, com a representant d’Arrels, 

del grup de participació de Feantsa Europa, xarxa europea 

d’entitats que treballen amb persones sense llar.    

 
Davide Tonon Davide Tonon Davide Tonon Davide Tonon Treballador juvenil i formador al àmbit de 

la educació no formal, coordinador de l’àrea de 

cooperació de l’associació Nexes. Ha sigut un dels 

inspiradors de la xarxa Globa-l-inks, formada per mes de 

30 organitzacions d’Àfrica, Europa i Amèrica Llatina que 

treballen per a la transformació social. 

 
CLOENDACLOENDACLOENDACLOENDA A C A C A C A CÀÀÀÀRRERRERRERREC DEC DEC DEC DE    

Joana Conill Joana Conill Joana Conill Joana Conill Investigadora de l’IN3, Institut de Recerca 
de la UOC, en noves cultures econòmiques. Codirectora del 
documental Homenatge a Catalunya II (Creative Commons), 
sobre xarxes d’economies solidàries, sostenibles i 
descentralitzades. Membre de La Repera, coordinadora de 
trobada entre productors agroecològics i grups de consum, 
i de l’Ecoxarxa del Montseny. 

 

CONTACTE PER A PREMSACONTACTE PER A PREMSACONTACTE PER A PREMSACONTACTE PER A PREMSA    

DDDDavide avide avide avide tonon   tonon   tonon   tonon           MMMMòbilòbilòbilòbil    686297937686297937686297937686297937                xenaole@hotmailxenaole@hotmailxenaole@hotmailxenaole@hotmail....comcomcomcom    

fffferran erran erran erran vvvvidal idal idal idal vvvvicensicensicensicens        MòMòMòMòbbbbilililil 6 6 6 666667863654786365478636547863654        laoscamb@glaoscamb@glaoscamb@glaoscamb@gmail.commail.commail.commail.com    


