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Una setmana amb l’objectiu de reduir la mortalitat infantil

L’Àrea de Cooperació i les entitats programen diferents jornades solidàries
er tercer any consecutiu se celebra a la Garriga la Setmana de la
Solidaritat amb l’objectiu de contribuir
a l’assoliment dels Objectius de
Desenvolupament del Mil·leni (ODM).
En aquesta edició, les entitats que formen part del Consell de Cooperació
s’han fixat en el quart objectiu, el de
reduir la mortalitat infantil. Una fita en
la qual, des de fa molts anys, diverses
entitats de la Garriga hi treballen.
Objectiu: reduir la mortalitat infantil
Segons l’Informe 2010 de les Nacions
Unides sobre els ODM, darrerament
s’han realitzat avenços substancials
en la reducció de la mortalitat infantil:
la quantitat total de morts d’infants
menors de 5 anys va disminuir en prop
de 4 milions del 1990 al 2008. Això vol
dir que al 2008 van morir 10.000 nens
i nenes menys cada dia que al 1990.
Malgrat aquestes dades positives i el
fet que la majoria de les causes de
mortalitat són prevenibles i tractables
(quatre malalties –pneumònia, diarrea,
malària i SIDA- van ser responsables
del 43% de totes les morts a nivell
mundial de nens i nenes) molts països
tenen encara nivells inacceptablement
alts de mortalitat infantil.
El programa d’actes
Per tal de mostrar què es pot fer des
del municipi per ajudar a reduir la mortalitat infantil, les entitats de cooperació

de vida de les persones refugiades que
hi ha a diversos indrets del món.
S’incidirà en com viuen especialment la
situació els nens i les nenes, a qui es
dedicarà un espectacle infantil, a càrrec
dels Pallassos sense Fronteres, presents a tots els camps de refugiats.
El mateix dia, però a la tarda, es podrà
escoltar la història d’una persona refugiada, en una xerrada que es farà a
Can Raspall. Allà mateix, es podrà
conèixer, a través de l’exposició cedida
per la Fundació Pau i Solidaritat “No és
un joc”, les dures condicions de vida en
què es troben milions d’infants que han
de treballar. Clourà l’acte un concert de
música en directe d’un grup de Costa
de Marfil.
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explicaran com treballen a la Fira de la
Solidaritat, que tindrà lloc el dia 16 de
juliol, al llarg del matí, a la plaça Can
Dachs.
Al mateix lloc també hi haurà acampada
una tenda de l’agència de l’ONU,
l’ACNUR, que reproduirà les condicions

Torna el Sàpiens
Després de l’èxit de l’any passat, torna
el concurs Sàpiens. L’activitat, que es
farà dissabte 9 de juliol a la plaça de
Can Dachs està organitzada per
Dentistes Sobre Rodes. A través de
jocs i música, l’equip que demostri
més coneixements i habilitats de cooperació internacional s’emportarà els
premis cedits per l’ASIC.
A més de diverses exposicions, cal
destacar que el Grup de Solidaritat de
l’institut Vil·la Romana dinamitzarà un
cinefòrum sobre la pel·lícula salvadorenca Voces inocentes, que es projectarà al cinema Alhambra el 14 de juliol
a les 8 del vespre.

L’alumnat d’ACADA entrega dos bancs a l’associació Autisme
ACADA

Han realitzat les peces d’estil modernista dins el taller d’ebenisteria
L’alumnat del projecte ACADA va
visitar, el 2 de juny passat, la seu de
l’associació Autisme la Garriga per
lliurar els dos bancs de fusta d’estil
modernista que han realitzat al
taller d’ebenisteria.
El president de la Fundació
Congost Autisme, Joan Roca, va
agrair la donació i va destacar que
es tracta d’un regal que els serà
molt útil.
Aquest lliurament s’engloba dins el
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Taller Solidari amb el qual es dóna
utilitat pràctica als treballs de fusta
realitzats pels alumnes.
L’ACADA és un projecte d’adequació curricular adreçat a alumnes de
4t d’ESO amb dificultats d’adaptació escolar que realitzen conjuntament l’Escola Municipal d’Educació
(EME) i els centres de secundària
del municipi amb el suport del
Departament d’Educació i la
Diputació de Barcelona.

