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ALGUNS JOVES PODRAN CONTINUAR ELS SEUS ESTUDIS A PARTIR DELS 14 ANYS GRÀCIES ALS «PADRINS» ESPANYOLS

Ajuda en acdó apadrinarà els infants
peruans abans que hagin nascut
La ONG cuidarà la nutrició de les gestants i construirà 3 0 llars d'infants per als més petits
IMONICA FAJARDO
GIRONA

D Ajuda en Acció pretén apadrinar
els infants de les comunitats peruanes on treballa abans que neixin. Cuidar la nutrició de la mare
durant l'embaràs i controlar el període de lactació es convertirà en
un dels nous objectius d'aquesta
ONG, que fins ara només havia
apadrinat mainada d'aquest país
llatinoamericà amb edats compreses entre els tres i els catorze anys.
«La millora de l'entorn on creix
l'infant a través dels programes de
salut i de producció no és suficient.
L'educació comença nou mesos
abans que l'infant nebd cuidant la
nutrició de la mare i un cop neix
assegurant la lactància, que la mare
li doni de mamar cada dues hores
i no quatre o sis cops al dia, com
ara», va explicar dilluns el director d'Ajuda en Acció al Perú, Juan
Ignacio Gutiérrez, als socis gironins de l'ONG.
Cal atacar el problema d'arrel
Projecte escolar. Un dels centres del programa educatiu d'Ajuda en Acció al Perú.
Fins ara, no obstant això, els apadrinaments promoguts per Ajuda
en Acció sempre havien començat tiérrez. Aquestes infiraestructures d'acabar necessàriament als 14 anys, tracions per a projectes de desenamb infants amb una edat míni- tenen com a objectiu que les ger- segons el director d'Ajuda en Ac- volupament.
ma de tres anys «perquè abans la manes dels nens puguin anar a l'es- ció al Perú, que ha remarcat que
En aquests moments, Ajuda en
taxa de mortalitat és altíssima -64 cola, ja que els pares «els obliguen l'ONG «vol finançar els estudis als Acció compta amb un equip de 187
de cada 1.000 infants moren al néi- a cuidar dels germans més petits nois que s'esforcin perquè puguin persones al Perú entre tècnics, metxer.
sense preguntar».
anar a l'Institut Tecnològic Supe- ges, educadors o agrònoms, ha
Ajuda en Acció vol atacar el proLa intenció d'Ajuda en Acció és rior per l'olivera i la fructicultura construït 200 escoles i està interblema d'arrel començant amb les contruir dues wua-huas per a ca- del Sud o el d'horta i l'espàrrec al venint a 671. Els darrers dos anys
mares i continuant amb els més pe- dascun dels 15 projectes de desen- Nord».
l'augment dgls apadrinaments ha
tits. «Volem construir 30 wua-huas volupament que té en marxa al
Aquesta Organitació No Gover- provocat un gran creixement de
o cases d'infants per als que tinguin Perú, programes que estan bene- namental invertirà al Perii durant l'Organització al Perú i l'ha oblimés de 19 mesos fins que tinguin ficiant 289.000 famílies.
el 1999 4.857.000 dòlars provinents gada, reconeix Gutiérrez, «a obrir
tres anys i puguin començar l'eL'edat final de l'apadrinament dels apadrinaments i 900.000 de moltes zones pel mandat de les faducació inicial», ha informat Gu- d'Ajuda en Acció tampoc s'haurà subvencions de diverses adminis- mílies espanyoles».

IMMA PARADA

tament i al Consell Comarcal de
l'Alt Empordà ima proposta per
tal que les dues institucions se'n
fessin responsables i posessin els
mitjans necessaris per dur a terme el projecte.
Aquesta proposta ha tingut una
bona acoUida i ja s'està treballant
«Volem denunciar els
conjuntament per fer-ho realitat.
incompliments dels
En aquesta línia, ja hem mantingut trobades amb els tècnics de
compromisos que
benestar social de l'Ajuntament
afecten les persones
de Girona -responsables de l'únic centre d'acoUida a cofnarques
més desafavorides»
de Girona: La Sopa.
Entenem que no són les Orgapretén fer en coordinació amb nitzacions No Governamentals
programes de reinserció, però qui han de gestionar ni fer-se ressempre partint d'un profund res- ponsables del funcionament d'un
pecte per les seves opcions de vida. centre d'acoUida, sinó que això ho
No tenim cap dret a obviar que ha de fer l'administració. Per tant,
darrere cadascun dels exclosos del el nostre paper en aquest tema ha
nostre paisatge diari, per asocials estat el d'insistir i agüitzar el proque puguin semblar, hi ha una cés i, aprofitant que se'ns permet
vida, unes circusmtàncies fami- participar en la redacció del proliars i ims sentiments tan legítims jecte, definir la millor estratègia
com els de qualsevol de nosaltres. perquè aquest centre sigui una reDavant la necessitat vital d'un cen- alitat. D'ara en endavant, la nostre per a aquest tipus de perso- tra aportació serà la de donar-hi
nes —i convençuts, d'altra banda, suport i assegurar-ne la contique cap empordanès se sent in- nuïtat.
diferent quan veu una persona
dormint al carrer, sense recursos,
ni possibilitats de sortir-se'n—, i Imma Parada és membre
després d'un estudi de la seva via- d'Amnistia Internacional-Alt
bilitat vàrem presentar a l'Ajun- Empordà

Coordinadora dinconformistes
t^l a
coordinadora
éd^ d'ONG i entitats de
l'Alt Empordà es va
constituir a finals de
1996 amb l'objectiu d'unir esforços i exigir el compliment
dels compromisos de les institucions públiques en temes
de caire social. Les entitats que
en formem part -Amnistia Internacional, ACAS, MIFAS,
Càritas Figueres, GES, Juristes
Sense Fronteres, Gra de Sorra
AMEF 17 de març. Làser associats i ADIS- pertanyem a
camps d'actuació diferents i tenim punts de vista diversos,
la qual cosa enriqueix les trobades i ens permet incidir en
un àmbit més vast.
La finalitat és la de coordinar iniciatives per no duplicar esforços, però també la d'analitzar la real·ltat social de la
comarca i, així, manifestar-nos
en relació amb les decisions
que de vegades no ens semblen
justes o denunciar l'incompliment de compromisos per part

de polítics o institucions que afecten principalment les persones
més desafavorides. Rebutgem actuacions de tipus assistencial, tot
i que en alguna ocasió ens veiem
obligats a intervenir en alguna
emergència i situació d'extrema
necessitat, com va ser en el cas dels
magribins accidentats a Capmany
el març del 97, als qui vam fer im
seguiment i vam facilitar uns petits ingressos mensuals, a causa de
la seva precària situació física i
econòiriica, davant la ineficàcia
de l'administració. En aquests casos d'urgència, preferim donar
suport a campanyes ja endegades.
Un exemple clar que revela la
nostra filosofia és el projecte en
què estem treballant des de fa dos
anys, el de la llar d'acollida per a
transeünts, famílies desnonades,
víctimes de maltractaments
domèstics i gent sense sostre - o n
se'ls ofereix coses tan bàsiques
com un àpat calent, una dutxa i
roba peï a cobrir les seves necessitats més immediates. Això es

Diari de Girona, 1999-03-14, p. 39.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Solidaritat 39

La comunitat
guatemalenca
d'AtzIan sembrarà
gràcies a l'ajut gironí
D GiRONA-El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
ha destinat cinc milions i rriig
de pessetes aportats per diverses entitats gironines a recuperar la producció a la comunitat guatemalenca d'Aztlàn,
que ha perdut més de la meitat de la collita de blat de moro
a causa de l'huracà Mitch.
Les 71 famílies d'aquesta comunitat de Champerico, municipi situat al departament de
Retalhuleu, han resultat afectades pel Mitch. L'huracà ha fet
perdre més de la meitat de la
collita de blat de moro, conreat per al consum propi, i bona
part del de sèsam, l'únic cultiu
que representa una font d'ingressos. La comunitat vendrà el
que li ha quedat de collit per fer
front a les despeses, raó per la
qual no quedaran ni aliments
ni llavors per la sembra.
Els cinc milions i mig d'aquest projecte preveuen restablir la producció, donant llavors i capacitació agrària a les
famílies d'Aztlàn. El d'aquesta
comunitat només és un dels
programes on s'estan invertint
els diners aportats pels Ajuntaments i les associacions gironines a Centreamèrica. M.F.

Observadors civils
parlen de la situació
de Chiapas al casino
de Llagostera
D LLAGOSTERA- TTCS mcmbrcs de

la Comissió Internacional
d'Observació dels Drets Humans que es va desplaçar fins
a Chiapas l'any passat, Dani
Boix, Josep Cristòfol i Jordi Planes, van parlar ahir de com els
drets dels indígenes són vulnerats a Chiapas i de com molts
mitjans van considerar la Comissió com una ingerència estrangera al Casino de Llagostera. Al col·loqui, organitzat pel
Casino, també hi va participar
el director de Presència Joan
Ventura i el membre del grup
«Chanekes» Francesc Tomàs,
grup que va tancar la conferència amb un recital de
cançons populars mexicanes.
D'altra banda, avui es pot
veure l'exposició Chiapas al Cor
a la Sala Mn Gelabert i J. Mayol del Casino de dotze a dues
i de cinc a set de la tarda. M.F.

Comença un nou
curs de voluntariat
divendres a Girona
D GIRONA- Què significa ser voluntari, quins són els seus drets
i els seus deures i en què treballen els voluntaris de diferents
associacions gironines. Són alguns dels aspectes que tractarà
el nou curs d'iniciacició al voluntariat organitzat per la Federació Catalana de Voluntariat Social. El curs, que començarà divendres, es durarà a
terme al número 20 del carrer
la RutUa de Girona, odec
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