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LA SOBIRANIA
ALIMENTÀRIA,

UN DRET DELS POBLES

Camperoles i camperols, pescadors i
altres productors d’aliments a petita
escala són la solució per alimentar el
món. Les polítiques públiques basades en la sobirania alimentària són
l’única manera de sortir de la crisi
sistèmica. Les polítiques neoliberals
donen suport a les empreses transnacionals, mentre que ara és el moment
de donar suport als productors i consumidors d’aliments.
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Henry Saragih,
coordinador general de Via Campesina

Aquest trimestre celebrem el primer aniversari de l’agenda de Cooperació i Solidaritat de
Tarragona. Durant un any hem compartit activitats que ens ajuden a reaccionar davant els
problemes globals generats per un sistema econòmic i social injust i desigual. Una RE_ACCIÓ que ha de servir per construir entre tots una alternativa social solidària, sostenible,
justa i igualitària.
Celebrem el nostre aniversari amb un cicle dedicat a la sobirania alimentària, preguntes
i respostes sobre alimentació, agricultura, transgènics, multinacionals, camperols i recursos naturals. Inaugurem també un nou espai a l’agenda, “De Sud a Nord”, on recollim el
testimoni de gent d’aquí i d’allà, reflexions sobre la nostra vida, les nostres prioritats i la
riquesa de la diversitat.
SERVEI MUNICIPAL DE JOVENTUT I COOPERACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA
977 296 100 | cooperacio@tarragona.cat | www.cooperaciotarragona.cat
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ESPAI FAMILIAR “LLUNA PLENA”
Fins al 31 de maig

Dilluns i dimecres (15h) Centre Cívic de Bonavista
Dimarts i dijous (15h) Centre Cívic de Torreforta

La Fundació Save the Children ens proposa un servei educatiu on
els nens i les nenes creixen, aprenen i es diverteixen amb altres
nens i nenes i un espai on les famílies tenen l’oportunitat de compartir les seves experiències quant a la criança i l’educació dels
seus fills i filles, sentint-se acompanyades en aquest procés per la
resta de famílies i dels professionals responsables del servei.
Inscripcions: 977 550 231
SAVE THE CHILDREN
www.savethechildren.es | 977 550 231
activijocs.tarragona@savethechildren.es

TALLER

BANCA AL CARRER!
TALLER DE TEATRE SOCIAL I BANCA ÈTICA
foto: Antonio Marín Segovia

Dissabtes 14 i 28 d’abril (de 10 a 14 h i de 16 a 20 h) | 50 €
Espai Jove “Kesse”

El teatre social és una eina molt potent de transformació personal i
col·lectiva, que suposa canvis transcendents tant per a qui el porta
al carrer com per a qui rep la proposta creativa. La banca ètica és
una realitat transformadora al nostre territori: existeixen entitats
que poden gestionar els nostres diners tenint en compte els beneficis socials i mediambientals de les seves inversions. La Maria Bravo
(Teatrosfera) impartirà aquest taller que ajunta aquestes dues propostes.
Inscripcions: fins a l’11 d’abril, a www.setem.cat o trucant al 630 941 185
SETEM
www.setem.cat | 608 58 33 64
tarragona@setem.cat

CINEFÒRUM
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DIJOUS COOPERACTIUS: EL FET
MIGRATORI DINS EL CINEMA ESPANYOL
Dijous 19 d’abril (18h)

Aula Magna del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili

L’Aula de Cinema de la URV ens proposa la projecció del documental
Largo camino hacia la ira, Premi de la Premsa Internacional al Festival
de Cinema Documental de Leipzig el 1970. A més, comptarem amb la
participació del seu director Llorenç Soler.
CENTRE DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT “URV SOLIDÀRIA”
www.urv.cat/urvs | 977 256 198 | urvsol@urv.cat

XERRADA

DIJOUS COOPERACTIUS:
EXPLOTACIÓ INFANTIL
Dijous 3 de maig (18h)

Tot va començar amb el conflicte de Sierra Leone: amb l’objectiu
ocult d’aconseguir les explotacions mineres de diamants que posseeix el país, grups de rebels varen optar per l’estratègia de raptar
joves de les seves tribus per fer-los servir com a esclaus i posteriorment convertir-los en soldats. Chema Caballero vindrà a parlarnos sobre la seva experiència en la rehabilitació de molts d’aquests
nens soldats de l’Àfrica subsahariana.
CENTRE DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT “URV SOLIDÀRIA”
www.urv.cat/urvs | 977 256 198 | urvsol@urv.cat

FESTA DEL COMERÇ JUST I LA BANCA ÈTICA

Dissabte 12 de maig (de 11 a 20.30 h) | Plaça de la Font
Tallers per a infants, xocolatada, dinar ecològic, productes de comerç
just, espectacles i moltes activitats per celebrar un any més la Festa del
Comerç Just i la Banca Ètica.
SETEM
www.festacj.org

foto: United Nations Photo

Sala de Graus del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili

XERRADA
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L’OBJECCIÓ FISCAL A
LA DESPESA MILITAR
Dimarts 15 de maig (19h)
Espai Jove “Kesse”

Ser objector fiscal és negar-se al fet que part dels teus impostos
es destinin a cobrir les despeses de l’exèrcit i a la preparació de les
guerres. A més, es declara la voluntat de destinar aquest import a
algun projecte solidari que defensi els valors en què creu l’objector
i que són contraris a l’ús de la força i dels exèrcits com a mitjà
per a la solució de conflictes. Mitjançant aquesta desobediència
civil activa, l’objector fiscal posa de manifest no només el seu rebuig al militarisme i la seva intenció de donar una finalitat més
solidària i útil als seus diners, sinó que demostra que no té intenció
“d’estalviar-se’ls”.
COORDINADORA TARRAGONA PATRIMONI DE LA PAU
http://usuaris.tinet.org/tgnapau | 977 22 14 58
tgnapau@tarragona.tinet.org

CONCERT

COR ASSOCIACIÓ ÀKAN
Dissabte 9 de juny (19h)

foto: enocentrica

Espai jove La Palmera

El Cor Àkan es caracteritza per estar format per a persones immigrades, de diferents nacionalitats, que viuen a Girona i rodalies. Tots ells, en situació especialment dificultosa, troben en
l’associació Àkan (d’acollida i integració d’immigració) un refugi.
L’associació destaca l’aprenentatge de la llengua catalana com a un
dels factors de vital importància per la integració; el Cor actua com
a eina complementària a aquest objectiu.
Aquesta activitat forma part del projecte Interdiálogos,
i compta amb el suport de:

DIA MUNDIAL DEL REFUGIAT
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CATALUNYA, TERRA D’ASIL
Dimecres 20 de juny (18.30h)
Espai Jove “Kesse”

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat ens presentarà aquest llibre on es fa visible el compromís històric i actual de la ciutadania
catalana amb les persones refugiades. Aquesta publicació dóna
la paraula a aquelles persones que han defensat el dret d’asil des
d’institucions públiques, entitats, iniciatives locals, moviments socials,... persones que han millorat la vida dels refugiats a Catalunya.
A més, tindrem l’oportunitat de compartir les vivències amb algun
dels testimonis.
COMISSIÓ CATALANA D’AJUDA AL REFUGIAT
www.ccar.cat | 93 301 25 39
ccar@cear.es

Facultat de Ciències de l’Educació
i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili
La fundació El Sueño de la Campana ens proposa un cicle de xerrades destinades a persones interessades en el món de la cooperació
i en descobrir i comprendre la realitat històrica i socioeconòmica
nicaragüenca. Ens aproparan a la seva fundació i als seus objectius principals: generar llocs de treball autosostenibles, potenciar
l’educació i la cultura i afavorir el turisme solidari.
Per a més informació: 617 06 58 34.
FUNDACIÓ LA CAMPANA
www.fundaciolacampana.es | 617 065 834
fundaciolacampana@yahoo.es

foto: realworldphotos.net

CICLE DE XERRADES FUNDACIÓ
“EL SUEÑO DE LA CAMPANA”

foto: visualpanic

la sobirania alimentària,
un dret dels pobles

PRESENTACIÓ
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LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA,
UN DRET DELS POBLES

Dimarts 10 d’abril (19h) | Espai Jove “Kesse”
La presentació del cicle La sobirania alimentària, un dret dels pobles comptarà amb la presència de Gonçal Barrios d’Entrepobles
que ens emmarcarà en l’àmbit de la sobirania. La xerrada anirà
acompanyada del documental Collites amargues que mostra
l’evolució que han tingut diversos monocultius a Nicaragua de la
mà dels testimonis de les seves víctimes, agricultors i agricultores.

XERRADA

foto: Pedro Alonso

SOBIRANIA ALIMENTÀRIA A CUBA, UNA
ALTERNATIVA AL MODEL AGROINDUSTRIAL

Dimecres 11 d’abril (19h) | Espai Jove “Kesse”
Fernando Funes-Aguilar, president de GAO (Grup d’Agricultura Orgànica), entitat que el 1999 va guanyar el Premi Nobel Alternatiu
i que avui forma part de l’Associació Cubana de Tècnics Agrícoles
i Forestals (ACTAF) , ens explicarà aquesta iniciativa que reuneix a
agricultors, gerents de granja, experts en la matèria, investigadors
i funcionaris per desenvolupar i promoure mètodes d’agricultura
orgànica de proximitat. L’objectiu és convèncer agricultors i responsables polítics de que el model d’agricultura actual és massa
dependent de les importacions i comporta un dany ambiental insostenible, i que cal apostar per la sobirania alimentària.

XERRADA

INICIATIVES D’AGRICULTURA FAMILIAR
A BOLÍVIA I PERÚ

Dimarts 17 d’abril (19 h) | Espai Jove “Kesse”
L’agricultura familiar garanteix l’alimentació al món; però està sotmesa a grans reptes i fortes incerteses. Et convidem a conèixer
dues experiències d’agricultura familiar, una a Potosí (Bolívia), a
més de 3.500 metres sobre el nivell del mar, i l’altra a la costa nord
del Perú, per sota dels 500 metres.

PRESENTACIÓ

COMER, SIN LAVARSE LAS MANOS

Dimecres 18 d’abril (19 h) | Espai Jove “Kesse”
Gustavo Duch fundador i director fins al 2009 de Veterinaris Sense Fronteres, presenta el seu últim llibre Sin Lavarse las Manos.
Cuentos para antes de comer, una collita de contes protesta sobre
un ordre injust que ha provocat que com més aliments produeix
l’agricultura industrial, més pobresa i fam hi ha o que la crisi financera acabi amb els drets socials; injustícies que ens obliguen
a reprendre el nostre dret a la protesta i la participació política.
*La presentació anirà a càrrec de Gustavo Duch acompanyat per Xavier
Abelló, Director-Gerent de TAC12.

XERRADA

MENJADORS ESCOLARS I HORTS URBANS:
LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA A TAULA

Dijous 26 d’abril (19 h) | Espai Jove “Kesse”
Sabeu què mengen les nostres filles i fills als menjadors de l’escola?
Qui els fa el menjar? Com i què mengeu els i les que esteu obligades a usar els serveis de càtering a les empreses on treballeu?
Carles Soler posa noms i cognoms a les empreses que es troben
darrere de la restauració col·lectiva, i Jordi Mateu d’Entrepobles
ens parla de les alternatives locals a aquests monopolis.
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XERRADA
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SOBIRANIA ALIMENTÀRIA I GÈNERE

Dimecres 2 de maig (19 h) | Espai Jove “Kesse”
Arreu del món, les dones són la major força de treball al camp. Degut al rol social assignat, les dones camperoles pateixen un major
impacte dels nous Tractats de Lliure Mercat.
A casa nostra i a tot el món, aspectes com les polítiques i les lleis
discriminatòries, el desigual accés als recursos i serveis, els prejudicis, el repartiment de la càrrega total de treball (remunerat i
no remunerat) i la violència de gènere defineixen en gran mesura
les inequitats, les “absències” i les “presències” al món productiu
agrari.
Durant la xerrada, veurem el documental Campesinas, semillas de
cambio que tracta la problemàtica de les dones camperoles sudamericanes que, sent les que sembren, cuiden dels nens i treballen
al camp aportant més del 60% dels ingressos familiars, no tenen
accés a la propietat ni als beneficis de la terra.

PEL·LÍCULA

foto: mataparda

TAMBIÉN LA LLUVIA, d’Icíar Bollaín

Dimecres 9 de maig (19 h) | Espai Jove “Kesse”
L’any 2000 va produir-se a Bolívia l’anomenada Guerra de l’Aigua:
per primer cop la població d’una de les nacions més pobres de
Sud-Amèrica va aixecar-se contra una poderosa multinacional
nord-americana per recuperar el més simple dels elements vitals, l’aigua. Icíar Bollaín ens apropa a aquesta lluita a través d’una
pel·lícula que explica el rodatge d’un film d’època entorn al mite
de Cristòfor Colom, home obsessionat per l’or, caçador d’esclaus i
repressor d’ètnies.

XERRADA
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SOBIRANIA ALIMENTÀRIA
I RECURSOS NATURALS

Dijous 10 de maig (19 h) | Espai Jove “Kesse”
La sobirania alimentària ha de cuidar i fer un ús sostenible dels recursos naturals, respectant la sobretot la terra, l’aigual i les llavors.
A través del documental Bajo la palma coneixerem els efectes irreversibles sobre el medi ambient que la sembra de “palma africana” ha provocat a les conques dels rius Curvaradó i Jiguamiandó
al Bajo Atrato colombià, destruint els cultius que alimentaven a
la població, la flora i la fauna pròpia de la regió i la contaminació
dels rius.

XERRADA

SOM LO QUE SEMBREM

Dimecres 16 de maig (19 h) | Espai Jove “Kesse”
‘Som lo que Sembrem’ ha demostrat que el rebuig als transgènics
està fonamentat en arguments científics, els mateixos pels quals
els han aturat la major part d’estats europeus. La xerrada anirà
acompanyada del documental Transgènia que ens acosta als transgènics i la pagesia catalana.

DOCUMENTAL

Dimecres 23 de maig (19 h) | Espai Jove “Kesse”
Un documental sobre la primera generació de nens de la història
que viurà menys que els seus pares pel fet d’haver estat exposada
des de la infància a una gran quantitat de tòxics, principalment a
través de l’alimentació.
*Versió original subtitulada en castellà

foto: eneas

NOS ENFANTS NOUS ACCUSERONT,
de Jean-Paul Jaud

XERRADA
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LA NECESSITAT ENERGÈTICA
D’UN CANVI EN EL MODEL AGRÍCOLA

Dijous 31 de maig (19 h) | Espai Jove “Kesse”
La petrolidependència dels models agroindustrials té greus conseqüències energètiques. Però existeixen propostes que permeten
produir i consumir aliments de manera més sostenible.
La xerrada serà a càrrec de Miquel Vallmitjana, biòleg i doctor per
la UAB en el programa de biotecnologia, membre actiu de moviments socials com ara Som lo que Sembrem i soci de la cooperativa
de consum Germinal.

XERRADA

foto: abode of chaos

EL DRET HUMÀ A L’ALIMENTACIÓ

Dimecres 6 de juny (19 h) | Espai Jove “Kesse”
En l’actualitat, centenars de milions d’éssers humans a tot el planeta pateixen gana. No és un problema de manca d’aliments, sinó
d’estructura del sistema d’economia de mercat a escala mundial,
que permet que s’especuli amb el preu dels productes de primera
necessitat, així com de manca de compromís de molts estats amb
la seva pròpia ciutadania. Disposar de tres àpats diaris que siguin
assequibles econòmicament, acceptables culturalment i de qualitat suficient és un dret fonamental reconegut pel Dret internacional i per moltes constitucions nacionals; un dret que hauria de
ser exigible jurídicament tant a escala nacional com internacional.
La xerrada serà a càrrec de Jaume Saura, professor titular de Dret
Internacional Públic de la Universitat de Barcelona i President de
l’Institut de Drets Humans de Catalunya.

SOBIRANIA ALIMENTÀRIA
I AGRICULTURA FAMILIAR

EXPOSICIONS

Del 10 al 29 d’abril | Vestíbul de l’Oficina Jove del Tarragonès
Aquesta exposició et permetrà conèixer la campanya per a
l’agricultura familiar que pretén garantir l’alimentació sostenible
de la humanitat i gestionar la biodiversitat i la conservació del
planeta, respectant les diferents cultures i tradicions. En el marc
d’aquesta campanya, més de 350 organitzacions de productors a
escala mundial han treballat per aconseguir que l’Assemblea General de les Nacions Unides declari el 2014 Any de l’Agricultura
Familiar.

15

Del 30 d’abril al 20 de maig | Vestíbul de l’Oficina Jove del Tarragonès
L’alimentació és indissociable de la supervivència humana. El seu
descobriment i evolució correspon a un llarg procés d’investigació
i creació històricament encapçalat per dones. Les dones produeixen el 75% dels aliments que es consumeixen a escala mundial,
i aquestes mateixes dones posseeixen només l’1% de les terres.

foto: daquella manera

LAS MUJERES ALIMENTAN EL MUNDO
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CONVIURE AMB LA TERRA. GLOBALITZACIÓ,
MÓN RURAL, SOBIRANIA ALIMENTÀRIA
Del 8 al 20 de maig | Espai Jove “Kesse”

A través d’aquesta exposició es pretén mostrar l’actual model agroalimentari que vivim i consumim cada dia sense
ser-ne conscients, al mateix temps que s’ofereix una mirada
crítica de la realitat que viu la pagesia a tot el món.
Sota el paradigma de la sobirania alimentària, és a dir,
del dret dels pobles a definir les seves pròpies polítiques
agràries i alimentàries, Conviure amb la terra ens aproxima
a una alternativa per respondre a la situació global de pobresa i fam.

Y TAMBIÉN LA TIERRA,
Y TAMBIÉN LA VIDA

Del 21 de maig al 10 de juny | Vestíbul de l’Oficina Jove del Tarragonès

La gran demanada de recursos naturals per mantenir els
nivells de producció i consum dels països rics ha accelerat
el desenvolupament de les indústries extractives al món, la
impunitat en les seves actuacions i el corresponent consum
d’energia. Les empreses multinacionals, emparades i protegides per les lleis del mercat, fa anys que han posat els seus
ulls especulatius en els països empobrits.
CICLE SOBIRANIA ALIMENTÀRIA
Organitza:

Col·laboren:

Des de la mirada de... Omer Oke
Omer Oke, nascut a Benín, va cursar part dels estudis al seu país d’origen abans de
traslladar-se a Espanya per estudiar a la Universitat del País Basc. Es va llicenciar en
Ciències de la Informació i la Comunicació com a publicista, va fer un postgrau en cooperació internacional i el diploma d’estudis avançats (DEA) en Relacions Internacionals.
Fou Director d’Immigració del Govern Basc i després d’un període de treball en l’àmbit
social i el periodisme, va començar el seu camí en el món audiovisual l’any 2006.
Actualment és el director de SocialProd SL, empresa dedicada a la comunicació social i
producció audiovisual on ha treballat com a guionista, director i productor de diferents
treballs de documentals i llargmetratges, alguns dels quals podrem veure en aquest cicle.
Lloc: Espai Jove “Kesse” | Gratuït
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PEL·LÍCULA

LA CAUSA DE KRIPAN

Dimarts, 12 de juny (18h)
Alassane, un jove de Burkina Faso que viu a Kripan, rep la trucada
del seu germà Ali per anunciar-li que al seu poble, els seus pares i
els pares de la seva dona, s’han posat d’acord per fer l’ablació a la
seva filla de 6 anys, Bintou.
La cerimònia està prevista per d’aquí a una setmana. A Alassane,
només li falten 6 mesos per aconseguir els papers a Espanya. No
vol que mutilin la seva filla, però, si viatja al seu país no podrà tornar i engegarà a rodar el somni pel qual tant ha lluitat.
*Versió original subtitulada en català

19.30h PRESENTACIÓ OFICIAL DEL CICLE,
a càrrec d’Omer Oke, director de la pel·lícula.
PEL·LÍCULA

QUERIDA BAMAKO

Dimecres, 13 de juny (18h)
Moussa és un jove de Burkina Faso. Viu al poble on va néixer, amb
els seus pares i la seva dona malià, Fàtima, a qui ell anomena afectuosament Bamako i amb qui va tenir un nadó, Mamadou. Encara
que Moussa anava per periodista, no va aconseguir arribar a la universitat i es va haver de conformar a ser un pagès com tota la seva
família. Però la vida al camp és dura, i ara, amb la llarga sequera, ni
tan sols dóna per a menjar. A tots els països subsaharians, moltes
famílies han enviat els seus parents joves a Europa. Si aquí la raó
és la sequera, en altres casos ho és la guerra, la plaga de llagosta,
la manca de treball... En general, la manca de futur.
*Versió original subtitulada en català

19.15h XERRADA: “INSERCIÓ LABORAL I ESTRANGERIA”,
a càrrec de l’Associació Amic.

DOCUMENTAL

TRABAJADORAS INVISIBLES

Dijous, 14 de juny (18h)
Són invisibles als ulls de la societat, la mateixa per a la qual són indispensables. Realitzen les tasques de la llar, ajuden gent malalta,
acompanyen persones grans, tenen cura dels infants... Gràcies a la
seva tasca, tiren endavant cada dia moltes famílies, la majoria de
les quals sense contracte ni seguretat social i en unes condicions
pèssimes.

19h XERRADA:
“LA IMMIGRACIÓ I ELS SEUS PROTAGONISTES”,
a càrrec de l’Associació Amic.
20h JOVES I IMMIGRACIÓ.
Presentació del treball dels alumnes de Comunicació
Audiovisual de la URV sobre el videoclip que han treballat
en paral·lel al cicle amb el director.

DES DE LA MIRADA DE... OMER OKE
Organitza:

Col·labora:

Aquest cicle forma part del programa INTERDIÀLOGOS i compta amb el suport de:
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ET PROPOSEM
CREIX

+info : www.cooperaciotarragona.cat

ALIMENTS. VIDA. PLANETA

- 1.000 milions de persones passen fam. Però al planeta hi ha menjar suficient per a tothom.
- Segons algunes estimacions, les tres grans multinacionals agrícoles ―Cargill, Bunge i ADM―, controlen gairebé el 90% del gra que es comercialitza.
- Es preveu que els preus internacionals d’alguns productes d’alimentació
bàsics augmentin fins a més del doble el 2030

Com es menja això? CREIX és una campanya internacional amb la qual Intermón Oxfam vol aconseguir justícia alimentària.
L’augment del preu dels aliments, el canvi climàtic i l’acaparament de terres
són alguns dels factors que mantenen un sistema d’alimentació mundial
injust i insostenible.
Aquesta campanya intenta transformar el sistema de provisió d’aliments
de manera que serveixi a tot el món. També té com a objectiu garantir
que aquest sistema és l’adequat per a un futur amb restricció de fonts
d’aprovisionament, desafiaments mediambientals com els que provoca el
canvi climàtic i una població creixent que farà més difícil encara la provisió
d’aliments per a tothom.
Per saber-ne més:
www.oxfam.org/crece

PARLEM DE...
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ACCIÓ HUMANITÀRIA

Es tracta del conjunt d’accions d’ajuda a les víctimes de desastres desencadenats per catàstrofes naturals o per conflictes armats, orientades a alleujar el seu sofriment, garantir la seva subsistència (mitjançant la provisió de
béns i serveis bàsics), protegir els seus drets fonamentals i defensar la seva
dignitat (defensa dels drets humans fonamentals i exigència del compliment del dret internacional humanitari en els conflictes bèl·lics).
En ocasions, aquestes accions també es proposen frenar el procés de desestructuració socioeconòmica de la comunitat i preparar davant desastres
naturals mitjançant activitats de rehabilitació i preparació que redueixin la
vulnerabilitat de les comunitats i uneixin els objectius de l’emergència i els
del desenvolupament.*
*Diccionario de educación para el desarrollo. Hegoa
Per saber-ne més:
Institut d’Estudis sobre Conflictes i Acció Humanitària www.iecah.org
Oficina per la Coordinació d’Afers Humanitaris de les Nacions Unides www.unocha.org

L’Ajuntament de Tarragona col·labora amb aquest projecte des de l’any 2008

sense fronteres
Promoció i defensa dels drets ambientals a la província
d’Orellana (Equador)
Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres, Red de Líderes
Comunitarios Ángel Shingre i Fundación Regional de Asesoría en
Derechos Humanos (INREDH)

sense fronteres
Acompanyant les comunitats
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH)

Les comunitats indígenes i camperoles de la província d’Orellana, al nord de
l’Amazònia equatoriana, es veuen constantment enfrontades a un dilema: deixar
que s’exploti el petroli de les seves terres i accedir a bons de compensació que poden mitigar en alguna cosa les seves necessitats, o oposar-se a aquesta explotació
per evitar la contaminació i les malalties que comporta.
Si es deixa explotar el petroli, en general se signen acords de compensació.
Abans es feia amb les mateixes empreses, però després de la reforma de la Llei
d’hidrocarburs es fa directament amb l’Estat. Això ha generat un nou problema a
la província, ja que l’Estat no té presència en comunitats allunyades i, per tant, no
garanteix l’execució de les compensacions previstes. D’altra banda, les empreses
ja no assumeixen els compromisos que abans assumien, perquè no hi estan legalment obligades. Davant d’aquesta situació, les comunitats han quedat en estat
de vulnerabilitat, ja que els sistemes jurídics i de mobilització social que havien
desenvolupat per pressionar les empreses, ara són ineficaços davant de l’Estat.
Davant d’aquesta nova realitat, la Red de Líderes Comunitarios Ángel Shingre i la
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) acompanyen i
assessoren les comunitats afectades en els processos de negociació i estan desenvolupant noves estratègies d’actuació. Una d’aquestes estratègies és la propos-
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ta d’una llei de consulta ambiental que protegeixi les comunitats camperoles del
desenvolupament d’activitats extractives. Aquesta llei posarà a prova la capacitat
de les comunitats d’analitzar els beneficis i efectes nocius de l’explotació petroliera i decidir sobre això. De la mateixa manera, obligarà l’Estat a socialitzar els
seus projectes i buscar el major benefici per a les comunitats en què intervindrà.
El projecte de promoció i defensa dels drets ambientals a la província d’Orellana
s’executa amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona i en coordinació amb
l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF) i constitueix una important aportació per a la consecució d’aquest objectiu. A més, contribuirà a millorar la qualitat de vida de les comunitats i a enfortir la seva capacitat d’exigència
perquè l’explotació petroliera es realitzi implementant una tecnologia adequada,
que redueixi al mínim els impactes negatius i, alhora, que aporti en la satisfacció
de les necessitats comunitàries i el respecte dels seus drets.
Si bé la nostra visió institucional, com a INREDH, s’encamina a limitar l’explotació
petroliera pels danys humans i ambientals que implica, cal acompanyar les comunitats en les seves pròpies decisions i donar-los suport amb l’elaboració de les
estratègies necessàries per la seva protecció i desenvolupament.

DE SUD A NORD
Del futbol dels Andes al Nàstic
*Trobaràs l’entrevista completa a www.cooperaciotarragona.cat

Samuel Galindo va néixer a Santa Cruz de la Sierra (Bolívia). Té 19 anys
i és jugador del Nàstic per a la temporada 2011-2012, cedit per l’Arsenal
d’Anglaterra. Ha participat en la selecció de futbol del seu país.
Què és el futbol per a tu? Per a mi a determinada edat i categoria el futbol
ha de ser pres com una diversió, un hobby per mantenir-se en forma, tenir
salut i allunyar-se de vicis que facin mal. Després, si busques ser professional tot canvia, perquè hi ha molta exigència. Alguns diuen que només
sabem córrer darrere una pilota i això no és així: hi ha molta preparació i
esforç. Ens cuidem molt en el menjar, hores de descans i no poder sortir.
Aquí els nens tenen acadèmies per iniciar-se al futbol. Passa el mateix a
Bolívia? És diferent. Els nens, a Bolívia, comencen a jugar en pistes de barri,
al carrer, i ho fan per diversió. Si hi ha sort pot ser que un entrenador et
convidi a una acadèmia o club. És diferent del que hi ha aquí: aquí és tot
organitzat i els nens tenen bons camps i materials.
La Paz està a 3.650 metres sobre el nivell del mar. Per això alguns dirigents de seleccions o clubs demanaven que no es jugués a Bolívia perquè
les condicions són molt dures per als esportistes. Quina opinió en tens?
És veritat que l’alçada d’una ciutat com La Paz afecta, però jo no crec que
sigui res de l’altre món: ho poso al mateix nivell que jugar a 40 graus al Brasil o 10 graus sota zero en algun país d’Europa. No veig just que es tanqui
un estadi o competició internacional per aquesta raó.
I els futbolistes utilitzen fulla de coca? Ara no tant. Antigament sí: jo recordo que quan era petit veia que els futbolistes, abans d’entrar al camp, mastegaven una mica de fulla de coca per tenir més rendiment. En l’actualitat
el consum és prudent i està controlat pel tema de dopatge. És a dir, que
no es pot mastegar però sí consumir-ne alguns components, com mate o
refresc de coca. Això és molt comú a La Paz i a pobles de molta alçada.
Què et sembla Tarragona? Molt bé, és una ciutat que m’agrada molt.. És
una ciutat molt tranquil·la i això és bo per als futbolistes per poder descansar, treballar i gaudir de tants monuments com té la ciutat.
Marco Flores
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ABRIL

10/04 al 23/04 EXPOSICIÓ CONNEXIONS d’Anna Bou. Espai Jove Kesse
10/04 al 29/04 SOBIRANIA ALIMENTÀRIA I AGRICULTURA FAMILIAR. Vestíbul de l’Oficina Jove del Tarragonès
10/04 LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA,UN DRET DELS POBLES (19h) Espai Jove Kesse
11/04 SOBIRANIA ALIMENTÀRIA A CUBA, UNA ALTERNATIVA AL MODEL AGROINDUSTRIAL (19h) Espai Jove Kesse
13/04 TALLER EP! PARLEM DE DROGUES: EL CÀNNABIS (18 a 19.30h) Espai Jove Kesse
13/04 al 29/06 TALLER PILATES (20h) Espai Jove Kesse
14/04 al 21/04 TALLER D’IL·LUSTRACIÓ AMB XAVIER TROBAT (17 a 20h) Espai Jove Kesse
14/04 TALLER FOMENT DEL VOLUNTARIAT: AFANOC (18 a 19.30h) Espai Jove Kesse
14/04 i 28/04 BANCA AL CARRER! TALLER DE TEATRE SOCIAL I BANCA ÈTICA (de 10 a 14h i de 16 a 20h) Espai Jove Kesse
14/04 i 28/04 al 12/05 i 26/05 TALLER SALSA I ‘BACHATA‘ (22h) Espai Jove Kesse
17/04 INICIATIVES D’AGRICULTURA FAMILIAR A BOLÍVIA I PERÚ (19 h) Espai Jove Kesse
18/04 COMER, SIN LAVARSE LAS MANOS (19 h) Espai Jove Kesse
19/04 DIJOUS COOPERACTIUS: EL FET MIGRATORI DINS EL CINEMA ESPANYOL (18h)
Aula Magna del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili
20/04 TALLER EP! PARLEM DE SEXE: ANTICONCEPTIUS (18 a 19.30h) Espai Jove Kesse
20/04 ENIGMA NOCTURN GEOCERCA’T DE NOU! (22h) Espai Jove Kesse
20/04 al 22/06 TALLER L’ESCENARI OBERT (22h) Espai Jove Kesse
21/04 TALLER DE FOTOGRAFIA ETNOGRÀFICA (9 a 14h) Espai Jove Kesse
21/04 al 15/06 TALLER OPEN STREET MAP (18h) Centre Cívic SP i SP, Telecentre Imperial Tarraco i Espai Jove Kesse
22/04 al 16/06 TALLER CONSTRUCCIÓ DE L’ESPAI ESCÈNIC (10 a 13h) Espai Jove Kesse
24/04 al 07/05 EXPOSICIÓ PAISATGES de Jordi Saragossa Espai Jove Kesse
26/04 MENJADORS ESCOLARS I HORTS URBANS:LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA A TAULA (19 h) Espai Jove Kesse
26/04 TALLER TROBAR FEINA A EUROPA. XARXA EURES (18 a 19.30h) Espai Jove Kesse
26/04 TEATRE JOVE. Cuadros de Amor y Humor al fresco (21h) Teatre Metropol
30/04 al 20/05 LAS MUJERES ALIMENTAN EL MUNDO. Vestíbul de l’Oficina Jove del Tarragonès

MAIG
02/05 TALLER PACO ROCA & CLUB DE CÒMICS (19h) Espai Jove Kesse
02/05 SOBIRANIA ALIMENTÀRIA I GÈNERE (19 h) Espai Jove Kesse
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03/05 TALLER TROBAR feina per l’estiu en hostAleria (18 a 19.30h) Espai Jove Kesse
03/05 DIJOUS COOPERACTIUS: EXPLOTACIÓ INFANTIL (18h)
Sala de Graus del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili
04/05 TALLER EP! PARLEM D’ALIMENTACIÓ: 10 CONSELLS PER MENJAR BÉ (18 a 19.30h) Espai Jove Kesse
04/05 TORNEIG 3X3 BÀSQUET (19 a 23h) Espai Jove Kesse
05/05 CURS AGENTS DE SALUT (10 a 14h i 16 a 20h) Espai Jove Kesse
05/05 al 26/05 TALLER MURS QUE PARLEN Espai Jove Kesse
08/05 al 20/05 CONVIURE AMB LA TERRA. GLOBALITZACIÓ,MÓN RURAL, SOBIRANIA ALIMENTÀRIA. Espai Jove Kesse
08/05 TALLER ACCEDIR A HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL (18 a 19.30h) Espai Jove Kesse
09/05 TAMBIÉN LA LLUVIA, d’Icíar Bollaín (19 h) Espai Jove Kesse
10/05 TALLER TROBAR FEINA PER L’ESTIU EN TURISME I INFORMACIÓ (18 a 19.30h) Espai Jove Kesse
10/05 SOBIRANIA ALIMENTÀRIA I RECURSOS NATURALS (19 h) Espai Jove Kesse
11/05 TALLER EP! PARLEM DE DROGUES: TALLER PER A FAMÍLIES (18 a 19.30h) Espai Jove Kesse
11/05 TALLER DANSES D’ANIMACIÓ INFANTIL I JUVENIL (18h) Espai Jove Kesse
12/05 FESTA DEL COMERÇ JUST I LA BANCA ÈTICA (de 11 a 20.30 h) Plaça de la Font
15/05 L’OBJECCIÓ FISCAL A LA DESPESA MILITAR (19h) Espai Jove “Kesse”
16/05 TEATRE JOVE Arsènic i puntes de coixí (21h) Teatre Metropol
16/05 SOM LO QUE SEMBREM (19 h) Espai Jove Kesse
17/05 TALLER Trobar feina per l’estiu en lleure i esports (18 a 19.30h) Espai Jove Kesse
18/05 QR-NIGMA NOCTURN (22h) Espai Jove Kesse
18/05 TALLER JOVES, CINEMA ACCIÓ ( 17 a 19h) Centre Cívic de Torreforta
18/05 TALLER EP! PARLEM DE SEXE: DIVERSITAT SEXUAL (18 a 19.30h) Espai Jove Kesse
19/05 TALLER FOMENT DEL VOLUNTARIAT: H2O (18 a 19.30h) Espai Jove Kesse
19/05 TALLER CUINA DE RELLEUS (18 a 21h) Espai Jove Kesse
19/05 TALLER DES-EVOLUCIÓ! ARTS PLÀSTIQUES APLICADES AL MUR (18 a 21h) Espai Jove La Palmera
19/05 i 26/05 ESCULTURA CONTEMPORÀNIA: Recicla i Pensa (22h) Espai Jove Kesse
21/05 al 12/06 Y TAMBIÉN LA TIERRA, Y TAMBIÉN LA VIDA. Vestíbul de l’Oficina Jove del Tarragonès
22/05 al 04/06 EXPOSICIÓ DIÀLEGS AMB L’ESTACIÓ dels alumnes d’ESO i BAT. de l’Institut Martí i Franquès.
Espai Jove Kesse
23/05 NOS ENFANTS NOUS ACCUSERONT’, de Jean-Paul Jaud (19 h) Espai Jove Kesse
23/05 TEATRE JOVE. Flechas del Ángel del Olvido (21h) Teatre Metropol
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24/05 TALLER Trobar feina per l’estiu en comerç (18 a 19.30h) Espai Jove Kesse
24/05 TEATRE JOVE. Toc Toc (21h) Teatre Metropol
25/05 TALLER EP! PARLEM DE SEXE: VIH/SIDA I INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL (18 a 19.30h) Espai Jove Kesse
25/05 TALLER FOMENT DEL VOLUNTARIAT: LECXIT (18 h) Espai Jove Kesse
25/05 INICIACIÓ A L’AMIGURIMI. L’art del ganxet (18 a 21h) Espai Jove Kesse
25/05 al 26/05 TALLER CONSTRUINT MALABARS (18 a 19.30h) Espai Jove Kesse
25/05 DOCUMENTAL. CUATRO VISIONES, JOVENES E INMIGRACIÓN EN ESPAÑA. (18h) Espai jove Kesse
25/05 al 01/06 TALLER INICIACIÓ AL DIBUIX DE RETRATS (19 a 21h) Espai Jove Kesse
25/05 ENIGMA NOCTURN. L’ART DELS HACKERS (22h) Espai Jove Kesse
26/05 TALLER TEATRE OBJECTES VIVENTS (17 a 21h) Espai Jove Kesse
26/05 MASTER CLASS DE BREAKDANCE. Circuit jove de dansa urbana (1era sessió) (18 a 21h) Cantre Cívic Torreforta
26/05 TALLER MÉS QUE 1 KLIP (18 a 21h) Espai Jove Kesse
29/05 GRUP DE DISCUSSIÓ EL TABAC (18 a 19.30h) Espai Jove Kesse
30/05 TEATRE JOVE. Deconstructing Juliette (21h) Teatre Metropol
Fins al 31/05 ESPAI FAMILIAR “LLUNA PLENA” Dilluns i dimecres (15h) Centre Cívic de Bonavista, Dimarts i
dijous (15h) Centre Cívic de Torreforta
31/05 TALLER VULL CREAR LA MEVA EMPRESA. PER ON COMENÇO? (18 a 19.30h) Espai Jove Kesse
31/05 LA NECESSITAT ENERGÈTICA D’UN CANVI EN EL MODEL AGRÍCOLA (19 h) Espai Jove Kesse
31/05 TEATRE JOVE La Cantant Calba (21h) Teatre Metropol

JUNY
01/06 TALLER EP! PARLEM DE SOCIOADDICCIONS (18 a 19.30h) Espai Jove Kesse
02/06 CURS DE MANIPULACIÓ D’ALIMENTS (16 a 20h) Espai Jove Kesse
02/06 TALLER BICI-RUTA BTT A LA FONT DEL GARROT (17 a 20h) Centre Cívic de Sant Salvador
05/06 al 30/06 EXPOSICIÓ 5 ANYS FENT CAMÍ de Crazydancers Espai Jove Kesse
06/06 EL DRET HUMÀ A L’ALIMENTACIÓ (19 h) Espai Jove Kesse
06/06 TEATRE JOVE. Darrere el Mirall (21h) Teatre Metropol

TRACTAMENT DE DADES I MEMÒRIA VISUAL // Les dades de caràcter personal que consten en aquest document pertanyen a un fitxer responsabili
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició
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07/06 TALLER PREPARACIÓ PRÀCTICA PER SUPERAR ENTREVISTES DE TREBALL (18 a 19.30h) Espai Jove Kesse
07/06 TEATRE JOVE .Quan arriba la nit (21h) Teatre Metropol
08/06 TALLER EP! PARLEM DE TATTOOS I PÍRCINGS (18 a 19.30h) Espai Jove Kesse
08/06 DOCUMENTAL PROJECCIÓ VII DOCUMENTAL DE CARRER “MIRALLS” (19h) Centre Cívic Bonavista
08/06 ENIGMA NOCTURN. LA CONQUESTA OCEÀNICA (22h) Espai Jove Kesse
09/06 COR ASSOCIACIÓ ÀKAN (19h) Espai jove La Palmera
09/06 TALLER DISSENY D’HORT VERTICAL (11 a 14h) Espai Jove La Palmera
09/06 TALLER TÈCNIQUES DE CIRC I EXPRESSIÓ CORPORAL APLICADES AL TEATRE (17 a 20h) Espai Jove Kesse
09/06 MASTER CLASS DE BREAKDANCE (18 a 21h) Espai Jove La Palmera
12/06 PEL·LÍCULA. LA CAUSA DE KRIPAN (18h)
12/06 PRESENTACIÓ OFICIAL DEL CICLE,a càrrec d’Omer Oke, director de la pel·lícula. (19.30h)
13/06 TEATRE JOVE. Intimats (21h) Teatre Metropol
13/06 PEL·LÍCULA. QUERIDA BAMAKO (18h)
13/06 XERRADA: “INSERCIÓ LABORAL I ESTRANGERIA”,a càrrec de l’Associació Amic. (19.15h)
14/06 TALLER ON TROBAR FEINA AVUI (18 a 19.30h) Espai Jove Kesse
14/06 DOCUMENTAL. TRABAJADORAS INVISIBLES (18h) Espai jove Kesse
14/06 XERRADA:“LA IMMIGRACIÓ I ELS SEUS PROTAGONISTES”,a càrrec de l’Associació Amic. (19h)
14/06 JOVES I IMMIGRACIÓ. Presentació del treball dels alumnes de Comunicació Audiovisual de la URV
sobre el videoclip que han treballat en paral·lel al cicle amb el director. (20h)
15/06 TALLER EP! DIETA D’ESTIU SALUDABLE (18 a 19.30h) Espai Jove Kesse
16/06 TALLER APRÈN A FER MÚSICA AMB UNA SERRA (18 a 21h) Espai Jove Kesse
16/06 JORNADA 7È ENROLA’T (10 a 21h) Espai Jove Kesse
19/05 TEATRE JOVE. Solstici(s) (21h) Teatre Metropol
20/06 CATALUNYA, TERRA D’ASIL (18.30h) Espai Jove Kesse
Si voleu proposar temes o activitats, enviar imatges o opinions,
us podeu adreçar a: cooperacio@tarragona.cat | joventut@tarragona.cat
SERVEI MUNICIPAL DE JOVENTUT I COOPERACIÓ
Rambla Nova, 59 | 977296100
www.cooperaciotarragona.cat | www.tarragonajove.org
/disseny i maquetació : Cristina Pastrana | cristina.pastr@gmail.com

itat de l’Ajuntament de Tarragona, per tal de gestionar els drets d’accés. Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 16/1999,
ó a: Pl. de la Font, 1, 43003 Tarragona

