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L’Ajuntament col·labora estretament amb la Fundació des de fa dos anys

Finalitza el cicle Debats en
Llibertat amb Vicenç Ferrer
PILAR GONZALO

Iniciadas las obras
de rehabilitación
del Cementerio
Las obras, que cuentan con un
presupuesto de 360.607,26
euros (60 millones de pesetas)
tienen una doble finalidad. Por
un lado realizar una rehabilitación del Cementerio y, por otro,
mejorar los aspectos formales
y estéticos. Los trabajos incluyen la reparación de cubiertas
en mal estado y el tratamiento
de las fachadas, entre otros.

Siete arquitectos
optan al proyecto de
la ciudad judicial
Un jurado se ha encargado de
elegir siete despachos de arquitectos para que diseñen la
futura ciudad judicial de Barcelona y L’H. En tres meses deberán presentar sus proyectos
de construcción. En febrero se
conocerá la propuesta elegida
y se adjudicará el proyecto.
Las instalaciones deben estar
terminadas en 2007.
CARLES MIRALLES

La conferència de Vicenç Ferrer el
13 de novembre tanca el cicle Debats en Llibertat organitzat per la
Regidoria de Cooperació i Solidaritat. La visita de Ferrer a L’Hospitalet està acompanyada d’una exposició per mostrar com treballa la
Fundació que presideix i aproximar
el visitant a l’Índia rural on Vicenç
Ferrer porta a terme la seva tasca. La mostra estarà oberta al
Centre Cultural Barradas fins al
pròxim dia 21.
El regidor delegat de Cooperació i Solidaritat, Nicolás Cortés,
ha fet una valoració molt positiva
del cicle “on s’ha volgut presentar
una visió general de la política internacional per difondre determinades idees i explicar perquè fem
cooperació i també s’ha portat a
la ciutat a personalitats com ara
Rigoberta Menchú o el propi Vicenç Ferrer per explicar els projectes que porten a terme i amb
els quals estem col·laborant”.
Precisament, l’Ajuntament va
començar a treballar amb la Fundació Vicenç Ferrer l’any 2000 finançant la construcció d’escoles
a Banukota i Konapuram, tasca
que va continuar aquest any amb
la col·laboració en un projecte per
proporcionar ensenyament primari
i possibilitat d’accedir a l’ensenyament superior a 448 nens de la comunitat dalit (intocables). També
ha donat suport econòmic d’emer-
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Vicenç Ferrer desenvolupa el seu projecte solidari a la regió d’Amantapur
gència als afectats pel terratrèmol
de Gujarat.
Vicenç Ferrer treballa a l’Índia
des de 1952, el seu projecte es desenvolupa a la regió d’Amantapur,
a l’estat d’Andhra Pradesh, i per
portar-lo a terme va crear el 1969
el Consorci pel Desenvolupament
Rural. En 1994 es funda a Espanya la Fundació Vicenç Ferrer per
garantir la continuïtat econòmica

El seu
projecte pretén
la millora de la
qualitat de
vida dels dalits

dels projectes iniciats a l’Índia.
Els objectius de Vicenç Ferrer
se centren en la transformació social per aconseguir el desenvolupament integral i la millora de la
qualitat de vida dels dalits. A partir
dels principis d’igualtat, dignitat i
solidaritat, la Fundació i el Consorci treballen en un projecte que actualment beneficia a dos milions de
persones.

Sanitat respon, un
teléfono de consultas
de servicios médicos
El departamento de Sanitat de
la Generalitat ha puesto en
marcha un servicio de información sobre la salud, las enfermedades, los servicios y el sistema sanitario. La atención telefónica funciona las 24 horas
del día los 365 días del año en
el número 902 111 444. Los
usuarios podrán consultar dudas sobre medicamentos o
problemas de salud.

