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Uns setanta brigadistes gironins
participaran aquest estiu en
projectes a una desena de països
Onze entitats solidàries de la demarcació organitzen viatges de sensibilització
DANI VILÀ / Girona

Una setantena de brigadistes gironins participaran durant els mesos
d’estiu en projectes solidaris que onze entitats de la demarcació organit●

La cercavila va ser l’inici dels actes. / EUDALD PICAS

Mifas organitza la I Festa
de la Convivència amb
l’objectiu de consolidar-la
E.B. / Girona

L’associació Mifas va
celebrar ahir la primera
edició de la Festa de la
Convivència, amb la collaboració de l’Ajuntament
de Girona, amb el propòsit
de consolidar-la els pròxims anys. La festa es va
celebrar a la Plaça Empúries, al barri de Sant Narcís, just on hi ha la Residència de Mifas. Totes les
actuacions van ser gratuïtes i van estar obertes a
tots els públics. La festa ,
que en part va quedar deslluïda per culpa de l apluja,
●

va començar a les cinc de
la tarda amb la cercavila a
càrrec del grup Els berros
de la cort, que va aplegar
més de 50 persones a la
Plaça Assumpció i després
va sortir pels carrers del
voltant. Els actes següents
van ser els jocs dinamitzats pel grup d’animació
del GEiEG, danses tradicionals amb l’Esbart Dansaire, cantades pel Cor
Maragall, una representació teatral i el final de festa
fins passada la mitjanit
amb l’Orquestra Fireluche.

Aquest any Setem, Xarxa
Solidària de Sant Feliu,
Cooperants del Ripollès,
Besalú Solidari, Gramiss
de Girona, Unitat Solidària de Palafrugell, CCU de
Girona, Soarpal d’Arbúcies i Llagostera Solidària
són les entitats que organitzen brigades perquè els
joves coneguin la realitat i
col·laborin amb alguns
dels projectes solidaris
que aquestes ONG tenen
en marxa.
Gairebé la meitat dels
joves van a Nicaragua,
com a conseqüència dels
vincles que les entitats tenen amb aquest país.
Els brigadistes aniran
també a altres països, com
ara Moçambic, Filipines,
Equador, El Salvador,

zen a països del Sud. L’objectiu
d’aquests viatges és promoure una
experiència personal i sensibilitzar
els participants sobre les diferències
Nord-Sud. Ahir al matí, una trentena

d’aquests brigadistes van participar
en la jornada de formació que la Coordinadora d’ONG de les comarques
gironines i de l’Alt Maresme va organitzar a la Universitat de Girona.

Els brigadistes van participar ahir a la UdG en la jornada de formació.

Gàmbia, la República Dominicana i l’Argentina.
Les temàtiques dels projectes són diversos: educació, salut, nutrició o in-

fraestructures agrícoles.
La responsable de la coordinadora d’ONG, Gemma
Valeri, subratlla que les
brigades «permeten viure

/ LL. SERRAT

una experiència personal i
entendre les conseqüències que comporten les desigualtats entre els països
rics i el més desafavorits».
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