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Aquest òrgan consultiu es va presentar al Saló de Plens el passat 22 d’octubre

El Consell de Cooperació de L’H
impulsarà propostes solidàries
El Consell Municipal de
Cooperació i Solidaritat
Internacional s’ha
presentat en societat.
Aquest òrgan de
caràcter consultiu,
impulsat per
l’Ajuntament i integrat
per 18 entitats, neix amb
l’objectiu d’analitzar,
debatre i elaborar
propostes d’actuació i
sensibilització

Aquest organisme està presidit per
la regidora delegada de Cooperació i Solidaritat Internacional, Maria
Lluïsa Ferré, i format per un representant de cada partit polític o coalició amb representació al Consistori i un membre de cadascuna de
les 18 entitats solidàries de la ciutat que l’integren.
El seu objectiu és analitzar, debatre i elaborar propostes d’actuació, tant en l’àmbit de la cooperació internacional així com elaborar campanyes de sensibilització
social sobre temes solidaris. El
Consell també s’encarregarà de
promoure campanyes d’emergència d’ajut humanitari, cooperar
amb municipis dels països del Tercer Món i col·laborar amb d’altres
organitzacions supramunicipals.
L’Ajuntament destina aquest
any una partida de 43.500.000
pessetes a la solidaritat i la cooperació per al desenvolupament de
ciutats i territoris del Tercer Món i
té previst augmentar aquesta partida fins als 62 milions de pessetes
durant l’any 1999.

ARXIU

PILAR GONZALO

L’alcalde Celestino Corbacho va presidir l’acte de constitució del Consell Municipal de Cooperació
gons Codina– el boom de les
ONG. El món en què vivim té problemes que no és capaç de resoldre i els ciutadans es reuneixen i
intenten donar una resposta”.
En aquest mateix sentit es pro-

nunciava Joan Aguado, vice-president del Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament i alcalde de Vilafranca del Penedès. Per
Aguado, els ajuntaments i les entitats solidàries han de tenir objec-

expressava un desig: “el Consell
assolirà una importància cabdal en
la política solidària de la ciutat al
servei de la consciència i el compromís ciutadà vers aquesta noble causa”.

Aprendre a comprar
i a consumir d’una
manera responsable

Treball conjunt per
eradicar la pobresa

P. G.

JUAN VALGAÑÓN

En l’acte de presentació, el
passat dia 22 al Saló de Plens, l’alcalde, Celestino Corbacho, va afirmar que el Consell “és un bon
exemple de com es pot implicar
una administració, conjuntament
amb les entitats, per aconseguir
eradicar la pobresa i per implantar la pau, el desenvolupament i
la democràcia en els països del
Tercer Món”.
El vice-president de la Federació d’ONG de Catalunya, Antoni
Codina, senyalava que les diferències amb els països del Tercer
Món, en lloc de disminuir s’incrementen. Així, segons dades de les
Nacions Unides, a principis de segle, un habitant del Primer Món era
15 vegades més ric que un habitant, per exemple, del Senegal,
mentre que ara és 150 vegades
més ric. “Potser això explica –se-

tius comuns, “podem col·laborar
per transformar un món tergiversat per les injustícies i lluitar plegats per transformar-lo”.
Per la seva banda, la presidenta del Consell, Maria Lluïsa Ferré,

Aquests productes de comerç just no es troben als supermercats

El Departament de Cooperació i
Solidaritat Internacional de l’Ajuntament proposa un joc de rol en el
marc d’una exposició per tractar
les relacions Nord-Sud, el comerç
internacional, el comerç just i el
consum responsable. Entre poc i
massa, el joc del mercat mundial
és el títol de la mostra que tindrà
lloc a La Farga del 4 al 21 de novembre.
Es tracta d’una exposició interactiva, un espai lúdic de reflexió i
aprenentatge on es demana al visitant la seva participació mitjançant un joc de rol. La mostra recrea un supermercat del Nord on
hi ha productes a la venda i es presenta la realitat d’uns personatges
del Sud.
Els productes que hi ha representats són els que podem trobar

a qualsevol supermercat, alguns
ofereixen informació addicional explicant en quines condicions es
produeixen i què s’amaga darrere
d’una activitat tan aparentment innòcua com anar a comprar. Per
exemple, alguns productes estan
fets amb mà d’obra infantil.
Els personatges representats
són cinc immigrants que provenen
de diferents països del Sud i que
viuen a Catalunya en situació econòmica precària. El participant ha
d’assumir la identitat d’un d’ells i
fer la compra d’una setmana en el
supermercat, tenint en compte els
diners dels què disposa i les seves circumstàncies personals.
Els personatges immigrants representats i la història de les seves vides han estat suggerits per
entitats que treballen amb aquests
col·lectius i que seran presents a
l’exposició.

