SOCIETAT

14

L’HOSPITALET
8 DE FEBRER DE 1999

TXAD I TANZÀNIA

L’esforç i la
imaginació
dels pobles

JUAN VALGAÑÓN

Dos dels espais de l’exposició acosten el visitant
als projectes de cooperació
que la Fundació Intermón
ha fet en els últims anys al
Txad i Tanzània. A l’apartat
destinat al Txad es pot veure l’evolució de les condicions de vida dels habitants
de la zona del llac Fitri,
afectats per la forta sequera dels anys 80, i com la intervenció d’organitzacions
humanitàries ha permès
superar aquesta situació.
A Tanzània, es visita la
regió de Dodoma, una àrea
deforestada i sobreexplotada on la degradació del
medi ha provocat una manca de llenya, l’única font
d’energia de la població.
En aquest cas, s’ha col·laborat en la construcció de
plantes de biogàs que, a
partir dels fems del bestiar,
generen gas metà per atendre les necessitats domèstiques de la població.

L’exposició Benvinguts a l’Àfrica permet fer un tomb pels països africans que necessiten la nostra ajuda

Intermón presenta a la rbla. Marina un recorregut per països africans a través dels cinc sentits

L’exposició Benvinguts a l’Àfrica proposa
un viatge per un continent mal conegut
fotografies es combinen amb escenaris dels diferents països.
La mostra forma part dels actes organitzats per Intermón per la
campanya Mou-te amb Àfrica. El
director del seu Departament de
Comunicació, Xavier Masllorens,
explica que “el que volem és que
la gent canviï la seva mentalitat sobre Àfrica, que es deixi anar i que,
quan sorti, pensi diferent que quan
va entrar”.
A la sortida, els visitants poden
adquirir productes de comerç just
a la botiga que ha instal·lat tant Intermón com Akwaba.

PILAR GONZALO

El visitant
de la mostra
rep la calor,
l’olor de les
espècies i la
música ètnica
llums i reflexos, l’exposició explica com les solucions als problemes del Sud no estan només a les
mans de governs i institucions sinó també de la societat civil, que
pot incidir en els canvis que han
de contribuir a la construcció d’un
món més just.

Amb la col·laboració
de l’Ajuntament

La percepció física com a
element de coneixement
Per fer arribar aquests conceptes als visitants, Intermón ha muntat una exposició on es pot percebre la realitat d’Àfrica a través dels
cinc sentits: el so del vent, el soroll de la ciutat, l’olor de les espècies, la calor i els colors, el tacte
dels objectes, el gust del te... A
més, mapes, pantalles de vídeo i
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Una carpa situada a la rambla de
la Marina ens dóna la benvinguda
a l’Àfrica i ens facilita un viatge a
la solidaritat. Es tracta de l’exposició Benvinguts a l’Àfrica-Un viatge a la solidaritat preparada per la
Fundació Intermón i que, fins al 7
de març, s’ha instal·lat a L’Hospitalet. L’exposició permet als visitants fer un recorregut per viure la
cooperació a través dels cinc sentits, mostra l’impacte del que s’anomenen tecnologies adaptades en
el desenvolupament dels pobles
africans i exposa la realitat i les
possibilitats d’un continent mal conegut.
La mostra consta de quatre
parts. En un primer espai s’analitza la visió distorsionada que es té
al Nord de la realitat africana i
se’ns proposa un missatge d’esperança. La idea més important que
es vol fer arribar al visitant és que,
davant els desequilibris socials i
econòmics, a les poblacions del
Sud sorgeixen moviments populars que treballen per canviar la situació.
Els dos espais següents ens
acosten a la realitat de dos països
africans, el Txad i Tanzània, on es
mostren els projectes de cooperació que Intermón duu a terme. En
l’últim espai, i a través d’un joc de

A Tanzània, els pous de fermentació de fems produeixen biogàs

L’Ajuntament ha col·laborat a
fer possible que aquesta exposició arribés a L’Hospitalet i l’ha integrat en el programa de sensibilització del departament de Cooperació. La tinenta d’alcalde, Maria
Lluïsa Ferré, destaca que “la mostra vol establir llaços d’amistat i
solidaritat i això no es pot fer si no
es té un coneixement de la realitat africana. L’exposició –diu– trenca aquesta llunyania”.
L’horari de visites és de 10 a
14h i de 17 a 21h. Per concertar
visites per grups (de dilluns a divendres) es pot trucar al telèfon 93
482 07 15.

