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Els joves reiteren el seu compromís amb el
món en la clausura del festival al Fòrum
Alguns participants critiquen l’organització de la trobada juvenil i el patrocini de grans marques
JOSUÉ GARCIA / AGÈNCIES / Barcelona

J El

Festival de la Joventut va acabar ahir
després d’una setmana en què s’han reunit
al Fòrum més de 8.000 joves de 125 països.
La cloenda va servir als joves per reiterar
Els organitzadors del Festival de la Joventut no dubtaven a qualificar la trobada com a «èxit rotund».
Durant la cerimònia de
cloenda, que es va fer a
l’Auditori amb l’assistència d’uns 1.500 joves, es van
donar a conèixer algunes
de les principals propostes
en els diferents àmbits que
han debatut aquesta setmana.
El festival ha estat marcat per l’absència de més
d’un 20% dels participants
previstos, als quals no els
ha estat concedit el visat
per entrar al país. Ahir,
una de les conclusions provisionals anava en aquest
sentit. Els joves reclamen
poder «moure’s lliurement» per intercanviar
idees i estudiar i critiquen
la criminalització de la im-

la seva implicació en la societat que els envolta.
Com a primeres conclusions, exigeixen millores en l’accés del jovent a l’educació i en
el món laboral, i també demanen poder «moure’s lliurement» entre els estats per estudiar

migració, «un fenomen
que no és nou». També exigeixen que l’educació sigui
accessible per a tothom i
recorden que aquest dret
universal encara no arriba
a un de cada deu joves, que
no saben llegir ni escriure.
«No sóc Coca-Cola»
Un moment abans de fer
públiques les conclusions
inicials del festival, un jove
va irrompre a l’escenari
després de burlar les mesures de seguretat i va exhibir una pancarta en què
carregava contra algunes
de les grans multinacionals
que patrocinen el Fòrum.
Mustafà, de nacionalitat
francesa, deia que no tornarà al festival «si es continua associant a les marques» i concloïa la seva intervenció amb el lema:

El moment d’interrupció de l’acte contra FÒrum i les multinacionals. / G.M.

«Sóc un humà, no un consumidor.» El jove va rebre
el major aplaudiment de la
cerimònia per part del públic, que semblava aprovar

les seves crítiques cap al
Fòrum. D’altra banda, deu
integrants de la delegació
de Guinea Bissau van desaperèixer sense les seves

Mifas puja un 28% el nombre d’insercions
laborals el 2003, i noranta discapacitats
troben feina en empreses ordinàries
DANI VILÀ / Girona

J El grup Mifas va incrementar durant el 2003 el
nombre d’insercions laborals a les empreses ordinàries en aconseguir que
des del servei de suport
a la integració laboral s’inserissin 90 persones. Això
suposa un increment del
28% respecte a anys anteriors, quan anualment
l’entitat es movia entre les
70 i 75 persones discapacitades que aconseguien
contracte en una empresa
ordinària.
El sector serveis és l’àrea d’inserció laboral més
habitual per als discapacitats, ja que el 95% dels
contractes que es van fer
van ser en aquest sector.
El càrrec laboral més nombrós durant l’any passat va
ser el de vigilant d’aparcaments privats, que va tenir ocupades 15 persones,
seguit dels operaris, amb
12 contractes. Mifas va rebre durant el 2003 gairebé
200 persones que responien a diferents perfils, de
les quals van trobar feina

i intercanviar idees. Un jove francès va interrompre la cerimònia per denunciar la connivència entre el Fòrum i les grans multinacionals, mentre un centenar de participants
feien una assemblea per criticar el festival.

La residència de Mifas a Girona, estrenada el 2003. / D.V.

un 46%.
La junta directiva de Mifas valora molt positivament l’evolució de l’any
2003, any en què s’ha inaugurat la residència de Sant
Narcís de Girona i s’ha fet
l’ampliació del centre ocupacional de Riudellots.
L’organització s’ha plantejat com a objectiu assolir
la xifra de 3.000 socis, des-

prés que al llarg de l’any
passat se’n van inscriure
200 més al col·lectiu i que
ja superessin els 2.200 socis
en finalitzar el 2003. La
majoria d’altes es van produir a la comarca del Gironès, amb 80 socis més
—on hi ha gairebé 900 persones de Mifas—, seguida
de la Selva, amb 34, i l’Alt
Empordà, amb 32.
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maletes ni els seus passaports, que s’havien retingut precisament per evitar
la immigració clandestina.
Un centenar de joves van
assistir a l’assemblea convocada per la delegació italiana per expressar les seves crítiques cap al Festival
de la Joventut. En l’assemblea, que van poder fer
dins el recinte del Fòrum,
es van escoltar tot tipus de
queixes. «Estem aquí perdent el temps» deia un dels
participants de Sierra Leone, per l’absència de molts
dels seus compatriotes que
no van poder obtenir visats. Un iemenita es
queixava de l’absència de
llocs per orar i que molts
joves haguessin vingut al
Fòrum només «per tenir
sexe, drogar-se i emborratxar-se».

El cànnabis, base
d’un tractament
per al càncer de
cervell
J Londres.

Els components químics del cànnabis podrien ser la
base d’un tractament
per al càncer de cervell.
Un equip d’investigadors de la Universitat
Complutense de Madrid ha descobert que
els cannabinoides bloquegen els gens d’una
proteïna i així retarden
el creixement dels vasos
sanguinis que alimenten els tumors. L’estudi
de la Complutense, que
publica avui la revista
científica Cancer Journal, és una important
aportació en el marc de
les estratègies més noves que s’investiguen en
la lluita contra el càncer, orientades a bloquejar el subministrament de sang als tumors. Tot i que l’estudi
s’ha dut a terme amb
rates de laboratori, els
seus responsables asseguren que també és eficaç i es pot aplicar en
éssers humans que hagin desenvolupat tumors cerebrals. / EFE

