SOCIETAT

L’HOSPITALET

15

16 DE NOVEMBRE DE 1998

L’Hospitalet continua adherint-se a la commemoració de la Declaració dels Drets Humans

Compromís de la humanitat
Les entitats de L’Hospitalet incrementen el nombre d’actes destinats a commemorar el cinquantè aniversari de la
Declaració Universal dels Drets Humans. Des d’exposicions recordant l’extermini nazi a conferències sobre com i
perquè es va decidir plasmar per escrit els drets més elementals de l’home, jornades dirigides al professorat sobre
educació per a la pau i l’elaboració d’un carnet per fer ciutadans del món
PILAR GONZALO

Exili, resistència i deportació és
una exposició fotogràfica que recorda els catalans i espanyols deportats als camps d’extermini nazis. L’organització Amical de Mauthausen la passeja per tot el país
per donar testimoni de l’horror del
nazisme. Ara es podrà visitar a les
aules de cultura de Sanfeliu, Sant
Josep i Collblanc-la Torrassa.
En la presentació del cicle, Josep Zamora, d’Amical de Mauthausen, va afirmar que amb aquesta exposició “volem que ningú oblidi mai aquell horror i que la nostra
joventut no tingui que passar per
allò que vam viure nosaltres”.
Per la seva banda, el tinent
d’alcalde de Cultura, Joan Francesc Marco, considera que “tot i
que això va passar fa 50 anys, ara
podem veure que prop nostre estant succeint fenòmens similars
des de la mateixa concepció ideològica d’exclusió i xenofòbia”.

Cicle de pel·lícules al
voltant dels valors
fonamentals de l’home
Durant la
presentació
de l’exposició,
Josep Zamora
explica les
condicions en
que vivien els
deportats al
camp de
concentració
nazi de
Mauthausen

P. G.
El Cine Club L’Hospitalet ha organitzat un cicle de
cinema sobre els Drets Humans dirigit als estudiants
de tots els àmbits formatius. Les projeccions es faran al Rambla Cinemes els dies 17 i 18 de novembre
i el 15 i 16 de desembre.
L’objectiu de l’activitat és difondre el cinema com
a matèria d’estudi i recurs didàctic per analitzar els
conflictes que ens afecten en el marc de la Declaració Universal. Els professors reben un dossier i unes
fitxes sobre la pel·lícula per analitzar les trames argumentals i el contingut dels films.

Educar per a la pau
és també l’objectiu
comú de les activitats
P. G.
Des de les escoles i l’administració es contribueix a
la sensibilització en favor dels Drets Humans. És el
cas del Moviment de Mestres Casalet que ha organitzat un curs per al professorat titulat Educar per a la
pau: taller de jocs cooperatius i resolució de conflictes. Els professors intenten resoldre els problemes
que es generen a l’àmbit escolar de forma creativa i
no violenta. D’altra banda, fins al 21 de novembre es
fan a La Farga unes jornades sobre comerç just que
inclou un joc de rol, altres per a un comerç just a
l’Administració i una fira d’entitats i productes.
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L’acte desenvolupat a l’Apel·les
Mestres va servir per què Joves
per la Igualtat i la Solidaritat de
L’Hospitalet (JISH) presentessin
oficialment el seu carnet de ciutadà del món. L’entitat ha editat
10.000 carnets i n’ha repartit prop
de 6.000 als centres d’ensenyament secudari de la ciutat. Parallelament han realitzat xerrades per
difondre la Declaració dels Drets
Humans entre els estudiants. Pedro Martín va afirmar que el carnet “és la confirmació que la persona que el porta s’identifica amb
l’absència de fronteres, un lluitador
contra l’exclusió i la intolerància”.
L’actor David Selvas va valorar positivament les iniciatives solidàries que duen a terme les ONG
o entitats com el JISH. Va afegir
que “donar suport a iniciatives com
la del carnet de ciutadà del món
contribueix a unir els homes en un
objectiu comú”.

Ramon, Reventós, Corbacho, Martín i Selvas, durant la conferència a l’institut Apel·les Mestres
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El JISH lliura el carnet
de ciutadà del món
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Inculcar als joves la necessitat de
vigilar el respecte i
el compliment de la
Declaració Universal i animar-los a
prendre un compromís a favor dels Drets Humans va
ser el fil conductor de la conferència pronunciada pel president del
Parlament, Joan Reventós, a l’IES
Apel·les Mestres. També van participar l’alcalde, Celestino Corbacho, el president del JISH, Pedro
Martín, i l’actor David Selvas, (Guillem de Laberint d’ombres).
Reventós va assenyalar que
en aquest segle s’han produït dues
guerres mundials i la civil espanyola. Aquests conflictes han estat
el factor desencadenant de la Declaració Universal perquè “els essers humans defensen els seus
drets de manera instintiva ja que
si es vulneren es posa en perill la
seva supervivència”.
El president del Parlament va
dir que la Declaració Universal no
es limita a contemplar els drets
més primaris que fan referència a
les necessitats físiques o intel·lectuals més imprescindibles. “L’objectiu era establir un codi moral i
ètic comú a tota la humanitat sense distinció de raça, religió, cultura
i llengua. Marca un codi de conducta social, política i econòmica
per poder viure amb dignitat”. Per
la seva banda, Corbacho va incidir en la necessitat d’adquirir “un
compromís per fer possible que la
lluita pel respecte dels Drets Humans sigui un esforç de tots”.

Una exposició
fotogràfica
explica els
horrors dels
camps nazis

El departament
de Cooperació
i Solidaritat de
l’Ajuntament
ha organitzat a
La Farga un
joc de rol
sobre el
Comerç Just
complementant
les jornades
sobre aquest
mateix tema

