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Antonio Orozco adquireix
un compromís solidari
Oferirà un concert a favor de la Fundació Codespa el dia 23 de desembre, a La Farga
Antonio Orozco ha
escollit la seva ciutat,
L’Hospitalet, per
anunciar el projecte
humanitari en
el qual s’ha implicat
juntament amb la
Fundació Codespa
El cantant hospitalenc Antonio Orozco ha volgut comprometre la seva carrera professional amb un projecte
solidari de gran envergadura.
Devuélveles la vida és el títol
no només d’un dels seus
g rans èxits musicals sinó
també d’aquesta experiència que
el vincularà d’ara endavant amb
la Fundació Codespa. L’objectiu,
en boca del mateix cantant, és
“recuperar somriures”.
La primera iniciativa d’aquest
compromís solidari serà el concert benèfic que Orozco oferirà el
pròxim 23 de desembre a La Farga. Els fons recaptats es destinaran íntegrament a finançar la tasca del Centre Nemocón ubicat a
Bogotà, el qual treballa per a la
reinserció social d’uns 250 ‘nens
del carrer’.
“És –diu el cantant– un compromís professional i personal
que vull arrencar des de la millor
ciutat per fer-ho, L’Hospitalet, i
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El cantant hospitalenc en roda de premsa acompanyat per l’alcalde i la patrona de Codespa

de Codespa, posant a disposició
d’aquest acte solidari les instal·lacions de La Farga i fent-ne tota la
difusió necessària.
Codespa, amb set delegacions internacionals, coordina a
l’actualitat 86 projectes de cooperació repartits per 21 països
d’Amèrica Llatina, Àfrica, Orient
Mitjà i Àsia que beneficiaran un
total de 272.112 persones. Només durant el 2003, l’ONG va gestionar fons per valor d’11 milions
d’euros, aportats per empreses,
donacions particulars, administracions públiques i altres organismes i institucions. La presidència
d’honor de la Fundació l’ostenta
el Príncep d’Astúries.

que espero serveixi per dur el
somriure i l’esperança a un munt
de famílies i nens“.
La Fundació Codespa, que en
aquesta ocasió compta també
amb la col·laboració de l’Ajuntament i de La Farga, es dedica des
de fa dues dècades a treballar
per als països en via de desenvolupament. La seva patrona a Catalunya, Mercè Soler, ha agraït especialment la iniciativa d’Orozco,
perquè “és la primera vegada
que un professional de la música
de la seva categoria col·labora
amb nosaltres cedint-nos el
100% de la recaptació del concert i, a més, comprometent-se
de cara al futur. Això diu molt sobre la seva persona ”.
L’alcalde Celestino Corbacho,
de la seva banda, a més d’elogiar
el gest del cantant hospitalenc,
ha expressat el també compromís de l’Ajuntament amb la tasca
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La recaptació es destinarà
a finançar un centre que
ajuda ‘nens del carrer’

■ Recollida de joguines
Alumnes d’una escola de Guatemala amb la qual col·labora la Fundació

Desenvolupament productiu, solució a la pobresa
La Fundació Codespa és una ONG creada l’any
1985 de la mà d’un grup d’empresaris i professors universitaris sensibilitzats per les
desigualtats entre el primer i el tercer món.
Durant dues dècades han treballat per fomentar el desenvolupament productiu com una
solució contra la pobresa. Per això, enfoquen
les seves accions humanitàries cap a la generació d’ocupació, a partir de l’accés a l’ensenyament, a les microfinances o al mercat.
El beneficiari del concert d’Antonio Orozco,
el Centre colombià Nemocón, és una institució que treballa perquè més de 250 nens i
joves trets dels carrers de Bogotà recuperin

les seves vides. La manera de fer-ho és involucrant-los, il·lusionant-los i formant-los com
a professionals de la música. En aquest sentit, la recaptació del concert finançarà beques
per a la formació musical d’aquests adolescents.
Els batejats com a ‘nens del carrer’ són
infants, sovint sense família, que viuen deambulant per les ciutats. El seu modus vivendi,
segons Codespa, és la mendicitat, la delinqüència, les drogues i, fins i tot, la prostitució.
Aquesta realitat deriva en situacions de marginació social que, gràcies a l’acció d’ONG
com Codespa, poden ser reversibles.

El concert del 23 de desembre també servirà per recollir joguines, que l’Oficina Local de la
Creu Roja de L’Hospitalet repartirà, coincidint amb la campanya
de Reis, entre les famílies més
desafavorides de la ciutat.
Les entrades anticipades, al
preu de venda de 12 euros, es
poden adquirir al Tel-entrades; a
Discos Gong (Centre Comercial
La Farga i Glòries); discos Impacto (carrer Tallers, 61), i discos
C aste l l ó ( carre r Tal l e rs, 79 ) .
# ROSA SALGUERO
www.antonioorozco.com
www.codespa.org

