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EL PUNT / Divendres, 26 de novembre de 1999

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
Girona Solidària, ONG que des de fe anys dedica el seu treball solidari a Bluefields, dutat nicaragüenca agermanada amb Girona,
ja té a punt les propostes de cooperació per al 2000. L'atendó escolar i alimentària dels nens del carrer i el programa de
dinamitzadó juvenil de Bluefields són dos dels projectes de Girona Solidària per a l'any nou. Aqueste ONG presentarà dijous
de la setmana que ve les propostes per al 2000 en un acte que se celebrarà a l'Estadó.

Els propòsits de Girona SoKdària per al 2000
Aquesta ONG centra la seva atenció en els nens del carrer i els joves de Bluefields
NÚRIAASTORCH

• Girona.— A Bluefields, més
de trenta nens, molts d'ells sense
llar, treballen i malviuen pels
mercats i els carrers. Una veïna
d'aquesta població, coneguda
per tothom comdona Coco, s'encarrega de donar-los menjar i
escalfor. Aquesta iniciativa ha
esdevingut un projecte que combina el fet de cobrir les necessitats bàsiques d'alimentació i
habitatge amb l'escolarització, i
que compta amb el suport dels
ciutadans de Bluefields i de diferents organitzacions internacionals. Aquest any, Girona Solidària va fer arribar 500 dòlars
per a la contractació d'un mestre
i va redactar un projecte de
col·laboració. Per a l'any que ve,
preveu dur a terme una campanya de beques d'escolarització, destinar ajuts a la manutenció i equipaments i continuar
amb el treball voluntari a Bluefields.
A Nicaragua, el 24% dels
naixements són de pares adolescents. Això, juntament amb
el problema de l'abandonament
escolar, l'atur, la sida i les drogues, aboca molts joves al fracàs
i a la marginació. Girona Solidària, l'Ajuntament i la Universitat de Girona, a través del
Fons- Català de Cooperació, van
fer un estudi sociològic de la
joventut de Bluefields i s'han començat les tasques de formació
i capacitació dels joves. L'ONG
vol donar un impuls a aquest
projecte.
Una antena de ràdio
Radio Zinica és una emissora
popular del FSLN que emet en
castellà, miskito i anglès per la
costa atlàntica de Nicaragua. Girona Solidària treballa per aconseguir les 300.000 pessetes per
una nova antena que li permeti
la connexió amb Managua i una

L'Ajuntament de
C a s t e l l ó envia 2.000
quilos d e farina a K o s o v a
• Castelló d'Empúries.— L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha acordat aportar 2.000
quilgrams de farina, de l'Ecomuseu Farinera, en adhesió a
la campanya engegada per la
Creu Roja de recollida d'aliments de primera necessitat per
a les famílies kosovars. Aquesta
aportació es farà mitjançant l'as-.
semblea local de la Creu Roja
Roses-Castelló que, amb la renovació de la junta, inicia una
nova etapa amb nous projectes
en col·laboració amb l'Ajuntament de Castelló. /N.A.
Campanya d e recollida
d e m a t e r i a l p e r al p o b l e
gambià de Kuraw
H Girona.— Membres voluntaris de l'ONG Giga Kafo són a
Gàmbia, des de l'agost, treballant en el projecte de cooperació
rural de millora i manteniment
de l'horta comunitària del poble
de Kuraw. Atenent les peticions
dels habitants d'aquesta població, Giga Kafo ha posat en marxa
una campanya de recollida de
material divers: aties, mapes del
món, tisores, fils, agulles de cosir,
viseres, sostenidors i bosses de
mà. Les persones que desitgin
participar en aquesta campanya
poden portar el material al Centre Cívic Can Ninetes de Girona
fins al 14 de gener.

Dona Coco, a casa seva, acompanyada d'Elena Sauleda, de Girona Solidària. Foto: GIRONA SOLIDÀRIA.

major cobertura territorial.
Un altre dels objectius és continuar enviant llibres a la biblioteca de Bluefields, que funciona
com a espai de lectura, préstec
i 'acollida de nens, i equipament
esportiu. Aquestes iniciatives es
duen a terme amb la col·laboració de les biblioteques de Girona i dels clubs de futbol de
Girona i el Sant Ponç.
Per promoure el coneixement
de Bluefields a Girona, l'ONG
té previst elaborar i editar una
unitat didàctica per als escolars.
Aquesta unitat els ha de permetre la descoberta i el coneixement d'aquesta ciutat i, com a
conseqüència, altres cultures i
models de desenvolupament.

La reconstrucció de Guatemala
partida amb més aportacions.
N.A.
• Girona Solidària, fruit de l'a- D'aquí la importància de donar
cord amb l'ONG Entrepobles, • a conèxier el seu programa. El
participarà també en el projecte primer acte públic de presen«Reactivació de la millora pro-, tació dels projectes per al 2000
ductiva i legalització d'associa- tindrà lloc el 2 de desembre, a
cions del municipi de Sololà les vuit del vespre, al Centre Cul(Guatemala) afectades per l'hu- tural l'Estació de Girona. En
racà Mitch». Aquest projecte ha aquest acte, que presentarà el
estat subvencionat amb un milió tinent d'alcalde i responsable de
de pessetes en la convocatòria Cooperació de l'Ajuntament de
d'ajuts 1999 del Consell Muni- Girona, Joan Manel del Pozo,
cipal de Cooperació de Girona. es passarà un vídeo sobre la siPer dur a terme tots els pro- tuació actual de Bluefields. Desjectes, aquesta ONG compta prés, s'iniciarà una ronda de preamb tres milions de pessetes, sentacions a les escoles, agruperò confia augmentar aquesta paments escoltes i entitats.

El p u n t d'informació
s o b r e el v o l u n t a r i a t d e
Figueres canvia d e seu
H Figueres.— El punt informatiu que la Federació Catalana
del Voluntariat Social té a Figueres ha canviat d'adreça. Després d'estar tres anys a la seu
de Mifas, s'ha establert a la seu
de l'Associació d'Ajuda a Malalts d'Alzheimer i Afectats, situada al carrer Santa Llogaia,
número 28, telèfon 972 67 55
11. Aquest punt informatiu s'organitza en col·laboració amb la
Coordinadora d'Entitats de l'Alt
Empordà. La Federació del Voluntariat vol establir punts informatius a cadascuna de les comarques gironines per donar a
conèixer les entitats i projectes
en què es pot col·laborar./N.A.

Les entitats que treballen en l'àmbit de la solidaritat poden adreçar-se a aquesta secció fent arribar les seves propostes a la Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines. CeDRe, c/ Sta.
Eugènia, 17,17005 Girona. Tf: 972.21.99.16 Fax: 972.22.06.79. Correu electrònic: solidaries@grn.es
. ,
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PRESENTACIONS

> A R B Ú C I E S . DIA 25, DIVENDRES, A LES 21:30, AL TEATRE DEL CENTRE PARROQUIAL D'ARB.ÚCIES
A C À R R E C D E J O R D I P U J A D A S (PEDAGOG DE SOLARPAL) I CEClUA PEfiAHERRERA (PERIODISTA I PROFESSORA UNIVERSITÀRIA D'ECONOMIA
D'EQUADOR). ACTUACIÓ DEL GRUP DE TEATRE TORNÀVEU. PRESENTARÀ L'ACTE EDMON RlBATAllADA, REGIDOR DE SOUDARITAT ORGANITZA CONSELL
MUNICIPAL DE SOÜDARITAT.

> C A L E L L A D E L A C O S T A . D I A 25, DIVENDRES, A LES 21:00, AL CASAL DE L'AMISTAT
A CÀRREC DE JOSEP M.TERRICABRAS (CATEDRÀTIC) I ARTUR G U R R I A R A N (JUSTÍCIA I PAU)

. > L L A G O S T E R A . DIA 26, DIVENDRES, ALES 21:30,AU\ SALA D'EXPOSICIONS DEL CASINO LLAGOSTERENC
A CÀRREC DE FRANCESC COMPTE. AQUACIÓ DE DARDO SORIA.

> Q Ü A R T . DIA 27, DISSABTE, A LES 19:30, AL CENTRE CÍVIC SANT NARClS
A CÀRREC DE JOSEP VILA (SÍNDIC DE GREUGES DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA) DIRIGIDA ALS CAPS DE GRUPS ESCOLTES DE
GIRONA, I A MONITORS DE LLEURE I CAPS D-ESPLAL
> M A L G R A T ..DIA27,DISSABTE,ALES21:30,ALCENTREPARROQUIAL
A CÀRREC DE JOAN SURROCA (JUSTÍCIA I PAU) CONCERT PER LA PAU AL SÀHARA À M B L'ACTUACIÓ DE LA CORAL
PRIMAVERA PER LA PAU.
PARUMENTS DE NEUS CANYELLES (VICEPRESIDENTA DE L'ACAPS CATALUNYA) I D'ADA BRAHM (REPRESENTANT A CATALUNYA
DEL F. POllSARI). 0IÍGANIT2A JUSTÍCIA I PAU DE IVlALGRAT IÍA PLATAFORMA IvlALGRATENCA PEL SÀHARA.

> L ' E S C A L A . DIA 2?; DISSABTE, A LES 20:00, AL CENTRE ESPORTIU I RECREATIU {C.GARBÍ,5)
A CÀRREC DE MON MARQUÈS (JUSTÍCIA I PAU) ACTUACIÓ DEL GRUP DE TEATRE 2X2.

> C A D A Q U É S . D/A ? DE DESEMBRE, DIMECRES, A LES 1930, A LA SALA DE PLENS DE L'AJUNTAMEÍW, A CÀRREC
DE DANI BOIX (UNIVERSITAT DE GIRONA) I JORDI PLANAS (JUSTÍCIA I PAU). PROJECCIÓ DE DIAPOSITIVES I
COL·LOQUI SOBRE EL MENJADOR DE NICARAGUA. ORGANITZA CADAQUÉS SOLIDARI.
s

Diputació de C3iro na

Generalitat de Catalunya.
Departament d3 Cultura
Secretaria General de Joventut
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Ajttntament'·^?'de Girona

0 7 % ALS CENTRES ESCOLARS
El Claustre/l'Equip directiu/el Consell Escolar/l'Associació de
Mares i Pares del
_^
;
davant la prohibició del departament d'Ensenyament de destinar un
0'7% del seu pressupost a l'ajuda al tercer món, vol fer públic:
Ir. El caràcter antipedagògic, èticament reprovable, vergonyós i
intolerable d'aquesta prohibició.
2n. La necessitat que el delegat territorial d'Ensenyament a Girona
expliqui ía posició de l'administració educativa envers aquest tema.
3r. El nostre posicionament en contra de tal prohibició i la decisió
de dedicar el 0'7% del nostre pressupost a la cooperació per al
desenvolupament i la creació d'una cultura de la solidaritat que
propugnem.
4t. El nostre suport a la Coordinadora d'ONG Solidàries de les
comarques gironines i l'alt Maresine per endegar una campanya
d'insubmissió contra la negativa d'Ensenyament al 0'7% i fer
pública la nostra adhesió a les planes de «Sohdaritat i cooperació»
editades tots els divendres per «El Punt-comarques gironines».
(CAL SIGNAR-HO)
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