UAP! 11

A TANZÀNIA TREBALLEM PER GUANYAR LA
BATALLA A LA FAM

TREBALLANT PER A LA PAU:

Els canvis climàtics dels últims anys estan afectant
Tanzània, on més d’un 60% dels petits productors i
productores pateixen escassetat d’aliment en
períodes de fins a sis mesos l’any.
A Intermón Oxfam desenvolupem projectes que
impulsen la capacitat productiva de les famílies i en
diversifiquen la font d’ingressos perquè tinguin dret a una
vida digna. Com, per exemple, els bancs comunitaris
de cereals, on les famílies emmagatzemen les seves
collites de manera segura, reben consell sobre quan
vendre’n els excedents i obtenen aliments a baix cost en
època de sequera.
També impulsem cooperatives de processament i
comercialització d’oli de gira-sol i donem suport a la
producció de pollastre local, entre d’altres projectes.
Gràcies a aquestes iniciatives, més de 70.000 camperols
i camperoles estan reduint el període d’escassetat
d’aliment i alguns ja poden tenir aliments tot l’any.
Però encara queda molt per fer i per això necessitem
el teu suport. Així, junts podrem arribar a més persones
a Tanzània i als més de 40 països en els quals treballem.

Espectacle musico-teatral per a donar suport
als projectes d'Intermón Oxfam a Tanzània

DAVANT LA POBRESA I LA
INJUSTÍCIA, REACCIONA.

Teatre Municipal de Girona

Truca al

Entra a

902 330 331

www.IntermonOxfam.org

Prou pobresa i injustícia!

T'IMAGINES
ESTAR MIG ANY
SENSE SABER
SI MENJARÀS?

27 de gener de 2011

(de dilluns a divendres, de 9 a 21 h)

Celebració del Dia Escolar de la No violència i la Pau
- DENIP -

Organitza:

GRÀCIES A LA TEVA
AJUDA DISPOSARAN
D’ALIMENTS
TOT L’ANY

Col.laboran:

UAP! 11
TREBALLANT PER A LA PAU:
Prou pobresa i injustícia!

El Dia Escolar de la No violència i la Pau (DENIP)
és una iniciativa que va néixer el 1964 per a
fomentar l'educació en i per a la concòrdia, la
tolerància, la solidaritat, el respecte als drets
humans, la no violència i la pau. Cada 30 de gener
(aniversari de l'assassinat de Gandhi) el DENIP es
posa en pràctica en escoles de tot el món.
L'espectacle UAP! 11 gira al voltant de la tasca de
tres personatges, aparentment trivials, però que
amb la seva feina fomenten el consumisme, les
guerres, les crisis econòmiques i la submissió de la
majoria de ciutadans als interessos d'uns pocs.
Mentre es desenvolupa l'acció, el cor interpreta 9
cançons ben conegudes:
Preparaos (Rey Leon), I Gotta Feeling (The Black
Eyed Peas), Son of man (Phil Colins), I Want to
Breack Free (Queen), Streets of Philadelphia
(Bruce Springsteen), El Cicle de la Vida (Ryi Leon),
No Dudaría (Antonio Flores), Els Temps estan
Canviant (Bob Dylan), Whe Are the World (Michael
Jackson i Lionel Richie)
Organitzat pel professorat de música dels centres:
IES Bosc de la Coma d'Olot. IES de Cassà de la
Selva. IES Alexandre Deulofeu de Figueres. IES Illa
de Rodes de Roses. IES de La Jonquera. IES Rafael
de Campalans d'Anglés. SES de Caldes de
Malavella. IES Salvador Espriu i SES de Salt. IES de
Vilablareix. IES de Vilafant. IES el Pedró de L'Escala.
IES Jaume Vicens Vives, IES Montilivi, IES Narcís
Xifra, IES Santa Eugènia de Girona.
Participen i actuen 480 alumnes d'aquests centres
Músics: Ignasi Bosch, Ricard Vives, Miquel Brugués,
Àngel Abad.
Text: Roger Costa-Pau.
Direcció musical i adaptacions: Mercè Rigau.
Direcció escènica: Cràdula Teatre, Emma Bover.

La Cantata per la Pau, que ja arriba a la seva
segona edició, representa un important projecte
educatiu. Els nois i noies dels nostres Instituts
ens ofereixen una vegada més la seva capacitat
de mostrar els seus potencials per defensar la
pau. La música, la veu i l'expressió artística
d'equip omplen i acompanyen els continguts
amarats de valors. És així com la solidaritat
esdevé una pauta de transformació social, que
sensibilitza i pot arribar fins i tot a les poblacions
indígenes de l’Equador. L'entusiasme del professorat que lidera aquest projecte ens anima a fer
de la Cantata per la Pau un esdeveniment de
primera línia a la nostra ciutat, ple de missatges
positius, de compromisos per un futur més
solidari. És per això que des de l’Ajuntament de
Girona hem cregut des del primer moment en
aquest projecte sorgit dels mateixos IES, i hem
treballat colze amb colze amb les altres institucions participants i amb Intermón Oxfam per ferlo realitat.
Esperem que gaudiu de la feina feta!

?
?

Núria Terés i Bonet
Regidora d’Educació
Regidora de Cooperació i Solidaritat
Ajuntament de Girona

La iniciativa de la Cantata per la Pau, té una
importància que va més enllà del que pot semblar. Introdueix els alumnes en els valors de
solidaritat i cooperació a partir del llenguatge
més universal: La Música. Reforça l’intercanvi
entre centres i professorat que reverteix en una
millora metodològica i didàctica de la música en
els centres. Felicitats i endavant!
Andreu Otero i Triola
Director dels Serveis Territorials a Girona
Departament d'Educació
Generalitat de Catalunya

