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Projecte solidari de
San Leandro (València)
a Limoncito (Bolívia)
La parròquia de San Leandro
de València participa en
diversos projectes que es duen a terme a Limoncito, Bolívia. En destaquen:
• Desdejuni escolar, els desti-

nataris del qual són xiquets
i xiquetes en edat escolar.
Es preparen 650 racions diàries.
• Manteniment

i funcionament de la Biblioteca Comunal. S’hi està construint
un edifici, que disposarà de
sales d’estudi, d’informàtica
i d’altres per a realitzar encontres.

• Papereria per a facilitar a la

població material escolar.
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CAMPANYA POBRESA ZERO: LA VEU DE LA CIUTADANIA
La Campanya Pobresa Zero és la major mobilització de la Història contra la
pobresa, mitjançant la qual es pretén aconseguir el compromís dels governs de
tot el món per tal d’eradicar la fam i la pobresa.
Es tracta d’una iniciativa mundial, que va
nàixer en 2005 i en què participen més de
100 països. www.whiteband.org. En cada
un d’estos països, centenars
d’organitzacions (ONG, associacions cíviques, col·lectius d’estudiants, sindicats, etc.) formen xarxes d’acció. A més,
compten amb el recolzament de líders socials –actors, escriptors, investigadors,
etc.– i, en l’àmbit internacional, amb el recolzament de personalitats com Nelson
Mandela i altres premis Nobel.
El seu objectiu és que els governs i les organitzacions internacionals, com
l’ONU, complisquen els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM),
firmats l’any 2000 per 189 caps d’Estat i de Govern en l’ONU. La seua filosofia descansa en la idea que el paper de la societat civil és fonamental perquè la
lluita contra la pobresa constituïsca efectivament una prioritat internacional.
Milions de ciutadans i ciutadanes de tot el món participaran en accions contra la
pobresa el pròxim mes. A Espanya s’estan organitzant milers d’activitats de difusió i incidència política, com ara concentracions, recollides de firmes, manifestacions, concerts solidaris, conferències, etc.

UN COMPROMÍS DE TOTS
Amb esta campanya, es pretén que la població es mobilitze i així exigir als polítics el compliment dels Objectius
de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM). La cita és el 2015, però a este ritme, les expectatives són molt negatives ja que, segons ens demostren els estudis, cada vegada són més els qui pateixen fam per la crisi alimentària i majors les desigualtats entre els qui posseeixen més del que necessiten i aquells que no tenen ni el
més bàsic.
Càritas Diocesana de València també hi participa, ja que és membre de la Plataforma Pobresa
Zero de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa, entre els nostres objectius està potenciar i fer
arribar la campanya a totes les Càritas Parroquials de la Diòcesi. Totes les entitats perseguim
el mateix: acabar amb la pobresa i que a les
persones no se’ls trepitgen els drets fonamentals
com l’educació, la sanitat, la igualtat...
El material disponible: polseres, xapes, pins, tríptics d’informació, enganxines, separadors de llibres, fulls per a
arreplegar firmes, camisetes (se’n venen), pancartes per a balcons, llibres, materials de reflexió, documentals…
Es pot demanar a través de la Coordinadora de Vicaria o telefonant al programa de Cooperació Internacional (96
391 92 05). La data per a demanar materials serà de l’1 al 25 de setembre.
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LA PUJADA DEL PREU DELS ALIMENTS AUGMENTA EL NOMBRE DELS QUI PASSEN FAM

Els preus dels aliments romanen elevats en els països en
desenvolupament, a pesar d’un descens considerable en
l’àmbit internacional i de les bones collites, va alertar la
FAO en el seu informe «Perspectives de collites i situació alimentària».
En diversos països, estos preus han arribat a nivells rècord i han disparat el nombre de persones que passen
fam que, segons esta organització és de 1.020 milions
de persones.
A l’Àfrica subsahariana, entre el 80% i el 90% de tots
els preus de cereals en 27 països són un 25% superiors
als d’abans de la crisi. En 31 països de l’Àsia, Latinoamèrica i el Carib els preus també són superiors a
este percentatge després de la crisi.
Segons l’informe: «La situació dels alts preus alimentaris continua generant preocupació sobre la seguretat alimentària de la població vulnerable tant en el
medi urbà com en el rural, ja que estos grups dediquen una part important dels seus ingressos a comprar
aliments». Se citen els casos d’Uganda, Kenya i Etiòpia en què els preus de la dacsa s’han doblat en els últims dos anys. Entre les causes principals d’este increment es troben, entre altres, les collites escasses, majors
importacions i els conflictes civils, així com la gran demanda en els països veïns.
La FAO assenyala que la producció mundial de cereals
prevista per al 2009 se situa en 2.208 milions de tones, un
3,4% por davall respecte a la collita rècord de l’any
passat, encara que és estable. A pesar d’una perspectiva
favorable per al subministrament mundial de cereals, 30
països al món es troben en situació de crisi.
La FAO ha convocat en la seu central de Roma una Cimera Mundial sobre l’Alimentació, que tindrà lloc
entre els pròxims 16 al 18 de novembre amb l’objectiu
d’aconseguir un consens ampli sobre l’eradicació de la
fam.
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Una vida entregada ….…
“Frei Betto”
Va nàixer a Belo Horizonte en 1944. Professà en
els dominics en 1966. L’any 1969 fou detingut i passà
quatre anys en la presó per la seua oposició a la dictadura militar. Quan recuperà la llibertat, va anar a
viure a una favela. Junt amb uns altres frares dominics creà un grup de recolzament als perseguits polítics. Durant eixos anys estudià teologia, filosofia i
antropologia. En 1979 conegué el dirigent obrer Lula da Silva (actual president del Brasil). Vinculat en tot
moment al convent dels dominics de São Paulo, desenvolupa la seua activitat entre les Comunitats
Eclesials de Base en els barris del cinturó industrial
de São Paulo. En dos ocasiones —1985 i 2005—ha
sigut premiat amb el Jabuti, el premio literari més
important del Brasil. En 1986 va ser elegit Intel·lectual de l’any per la Unió Brasilera
d’Escriptors. Entre 2003 i 2004 va ser assessor especial del president Lula da Silva i coordinador
de Mobilització Social del Programa Fam Zero.

La pel·lícula ….…
“Voces inocentes”
Chava és un xiquet d’11 anys que,
atrapat per les circumstàncies, ha
d’assumir papers de responsabilitat. Durant la dècada dels 80 en El
Salvador, les forces armades del govern reclutaven xiquets de dotze
anys traient-los de l’escola. Si té sort
encara li queda un any
d’innocència. Ací la vida és un joc
de supervivència: lluita per trobar
treball per ajudar sa mare soltera, experimenta el
primer amor...
Amb sa mare com única arma, una ràdio menuda
que transmet un himne prohibit d’amor i pau, i amb
la impossible decisió d’haver d’unir-se a l’exèrcit o
als rebels, troba el coratge per a mantindre el cor obert
i l’esperit viu.

Per a reflexionar ….
«El riu s’ompli amb rierols xicotets»
(Proverbi bateke, Àfrica)
Web: www.caritasvalencia.org

E-Mail: cooperac_cdval@terra.es

Tel.: 96 391 92 05
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