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Mans Unides presenta
alternatives per al 3r Món
S’analitza com afecta la globalització als més pobres
Fins al 31 d’octubre, el centre
comercial Gran Via 2 acull un
espai dedicat a una realitat ben
diferent de la nostra: la dels
països del Tercer Món, víctimes
del procés de globalització, segons vol denunciar l’ONG
Mans Unides amb la mostra itinerant Fem del Món la Terra
de Tothom.
És una exposició amb espais audiovisuals i didàctics, vídeos
i fotografies sobre la situació actual
a diversos països de l’Àfrica i Amèrica Llatina. També es proposen solucions i alternatives a un procés de
globalització que sembla fet només
en benefici dels països més rics.
L’element central de la mostra
és un espai audiovisual amb quatre
pantalles gegants instal·lat en un
envelat on es projecten documentals i peces musicals que introdueixen l’espectador en les conseqüències de la globalització als països
més pobres del planeta, des de la
sobreexplotació dels recursos fins a
la recerca de mà d’obra barata per
elaborar productes que als països
rics es converteixen en petits luxes.
L’exposició consta d’un espai fotogràfic on es tracten aspectes més
concrets de la globalització vistos a
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L’exposició explica la situació dels països més pobres

través de l’objectiu de la càmera de
prestigiosos fotoperiodistes, d’un
espai de comerç just i d’un altre
destinat al públic infantil.
Amb aquesta mostra, segons
explica el president delegat de
l’ONG Mans Unides, Eduard Moreu,
s’ha volgut fer arribar el missatge al
màxim nombre possible de persones; per això s’han buscat ubica-

cions com Gran Via 2, amb gran
afluència de públic. Paral·lelament,
aquest centre comercial celebra
aquests dies el Mes de la Solidaritat, per la qual cosa també hi són
presents entitats de L’Hospitalet,
com Akwaba i Cultura 13, que han
instal·lat estands per donar a conèixer les seves activitats. # ELISABETH
PAVÓN

El techo de la farmacia Muñoz, situada en el número 19 de la
calle Major, se desplomó el pasado 26 de septiembre por causas que, de momento, se desconocen, aunque, según fuentes
de los bomberos de L’Hospitalet,
el derribo del edificio colindante podría ser un posible motivo.
El desplome de la cubierta, producido poco antes de las 17h,
no causó heridos, pero el propietario y un trabajador que se
encontraban en el interior, alertados por un ruido sospechoso,
se refugiaron en el patio y quedaron atrapados por los escombros. Los bomberos, con escaleras, los rescataron más tarde.
El edificio, de planta baja y un piso, es una construcción antigua con vigas de madera. El falso techo que separa la farmacia
de la primera planta es la parte que se ha venido abajo.
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