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QUÈ PASSA AL SAHEL?
Més de 18 milions de persones podrien 

patir desnutrició greu.
Entre ells, més d'1 milió de nens i nenes

Més de 18 milions de persones a la regió del Sahel situada entre 
Àfrica Occidental i Central s'enfronten a una greu crisi aliment-
ària. La situació és extremadament preocupant a Mauritània, 
Níger, Burkina Faso, Mali, Txad, Gàmbia i Senegal a causa de 
l'escassetat de precipitacions, a les males collites, als preus dels 
aliments, així com a la falta d'inversió en infraestructures i serveis 
socials. Els conflictes regionals a Nigèria i Mali, pels que més de 
380.000 persones s'han vist obligades a fugir de casa a la recer-
ca de refugi, agreugen la situació. Necessiten urgentment aigua i 
aliments.
En l'actualitat, a la regió ja es registren taxes de malnutrició 
d'entre el 10 i el 15 per cent, i en algunes zones del Txad aquests 
índexs superen el llindar d'emergència del 15 per cent. El nord de 
Mali i l'est de Mauritània estan en estat d'inseguretat alimentària 
extrema. Per això, cal continuar actuant per salvar vides i, d'altra 
banda, adoptar mesures que proporcionin suport a llarg termini, 
que permetin restablir la pèrdua dels mitjans de vida de les 
poblacions més vulnerables. Segons l'Oficina per a la 
Coordinació d'Assumptes Humanitaris de l'ONU (OCHA), dels 
més de 18,5 milions de persones afectades per la crisi, prop d'1 
milió de nens i nenes podrien patir desnutrició greu. 
A Oxfam treballem a la regió del Sahel des de fa dècades amb 
l'objectiu de buscar solucions sostenibles per abordar les causes 
profundes de les crisis alimentàries. Així, donem suport a les co-
munitats per a què siguin capaces de fer front a la vulnerabilitat 
crònica de la regió, i treballem en el desenvolupament de mitjans 
de vida en programes tant de prevenció com de desenvolupa-
ment, així com en intervencions d'emergència puntuals.

Truca al

902 330 331
(de dilluns a divendres, de 9 a 21 h)

Entra a

www.IntermonOxfam.org

DAVANT LA POBRESA I LA
INJUSTÍCIA, REACCIONA.

Organitza:

Col.laboren:

Volem canviar el món

aigua menjarsanejament
i higiene

Intermón Oxfam al Sahel
Treballem a la regió del Sahel
des de fa dècades amb l'objectiu
de buscar solucions sostenibles
per abordar les causes profundes
de les crisis alimentàries.

“I això, amic meu, tan sols ho sap el vent
Escolta la resposta dins del vent...”

Quantes coses esperen la resposta dins del vent ! I quants 
“vents”, en sentit metafòric, esperem els pobles i les persones 
perquè ens resolguin vells i nous conflictes...

La cantata d'estudiants de Secundària de centres de les 
comarques de Girona arriba a la seva edició de 2013. Un 
projecte bastit amb la il·lusió col·lectiva d'un nombre creixent 
de professores i professors de música que, més enllà del 
treball a les aules, han volgut fer servir la seva matèria per 
encomanar valors solidaris i en pro de la pau als centres i a la 
societat. Un exemple de molt bona feina ! 

Amb motiu de la celebració del Dia per a  la no-violència  i la 
pau,  UAP 2013 ajuda a recaptar fons per a un projecte de 
cooperació promogut per Intermón Oxfam  i ho fa aplegant 
centenars d'adolescents de les comarques gironines que, 
sota la direcció del professorat de música i amb la 
col·laboració d'altres docents dels centres, han volgut dedicar 
una part important del seu temps lliure, des de l'inici del curs, 
a preparar aquest gran esdeveniment musical.

L'actuació no us deixarà indiferents. Són molts els valors que 
transmet i la reflexió que ens aporta, al món de l'educació, 
veure com  som capaços de pensar, dirigir i dur a terme una 
actuació d'aquestes característiques amb tot el que 
comporta.

Tan sols el vent sap - també- les dosis d'imaginació, de feina, 
d'esforços, d'hores... que hi ha invertit tot l'equip que promou i 
organitza la iniciativa. A tots ells, en nom del Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, adreço la 
meva admiració i agraïment.

Albert Bayot i Fuertes
Director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona



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. 

UAP! 13
Volem canviar el món

Organitzat pel professorat de música dels instituts:

Participen i actuen 900 alumnes d'aquests centres

Col.legi Maristes de Girona
Col.legi la Salle de Girona
Institut Abat Oliva de Ripoll
Institut Alexandre Deulofeu de Figueres
Institut Bosc de la Coma de Olot
Institut Cap Norfeu de Roses
Institut Carles Rahola de Girona
Institut Cassà de la Selva
Institut Escola de Lloret de Mar
Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona
Institut Escola Salvador Vilarrassa de Besalú
Institut Illa de Rodes de Roses
Institut Jaume Callís de Vic
Institut Jaume Vicens Vives de Girona
Institut Josep Brugulat de Banyoles
Institut La Jonquera
Institut Montilivi de Girona
Institut Narcís Xifra de Girona
Institut Olivar Gran de Figueres
Institut Rafael Campalans d'Anglès
Institut Ramón Coll i Rodés de Lloret de Mar
Institut Salvador Espriu de Salt
Institut Santa Eugènia de Girona
Institut Santiago Sobrequés de Girona
Institut de Sils
Institut Vallvera de Salt
SEC Castelló d'Empúries d'Empuriabrava
SEC Maçanet de la Selva
SES de Caldes de Malavella
SES Salvador Sunyer de Salt

Assajos i coordinació:

Text:
Músics:

Direcció escènica i coreografíes:
Direcció musical i adaptacions:
Direcció artística:

 Grup de treball musical de 
secundària a Girona

 Jordi Corrales
 Lluís Figueras, Ricard Vives, 

Miquel Brugués i Àngel Abad
 Emma Bover

 Mercè Rigau
 Cràdula Teatre

El fil conductor de l'UAP ! 13 s'ha elaborat  partint del 
retaule de les meravelles. 

El retaule de les meravelles està guardat i custodiat 
a la capsa màgica, un edifici públic de vidre i miralls. 
Les excel·lències del retaule estan tancades a pany 
i forrellat. Sa excel·lència no ho ha inaugurat 
desprès d'un any, falta personal de serveis qualifi-
cat.

Tres joves entren a l'edifici cultural i públic, burlant-
se de la seva seguretat, es manifesten i expressen 
les seves idees, aquesta acció comporta un ressò 
mediàtic a la premsa, unes preses de decisions o 
uns comportaments diferents segons la persona 
destinatària i la seva classe social.

La presa de decisions repressives, l'engany i el 
diner porten a la revolució per cercar nous valors, 
nous camins i una nova resposta que segurament la 
trobarem en el vent, tot plegat donarà valor al joc 
net, Fairplay.   

Dir que som joves, que sortim aquesta nit, que 
llencem i cremem tot allò que no serveix ens donarà 
força per tenir un món millor.  

Els joves soms forts, tenim idees i força per empè-
nyer i construir.  Volem caminar i anar endavant. 
Volem canviar el món. 

Amb el rerefons d'aquesta història, dramatitzada 
per un grup d'actors, es desenvolupa un espectacle 
musico-teatral en el que els alumnes participants 
interpreten 13 temes prou coneguts per tothom amb 
una durada aproximada de 40 minuts musicals.             

Un any més, la Cantata per la Pau arriba com una activitat 
pensada des dels instituts i per als instituts per celebrar el Dia 
Escolar de la No-violència i la Pau i treballar els valors de la pau 
mitjançant la música. El concert d'avui és una iniciativa amb valor 
afegit, en la qual l'alumnat es converteix en un subjecte de 
solidaritat, que fa de l'expressió artística un instrument al servei 
de la pau: els beneficis d'aquesta actuació aniran íntegrament 
destinats a Intermón.

A banda de felicitar tots els nois i noies, és important destacar i 
agrair la feina que fa el professorat dels 30 instituts que hi 
participen en el camp de l'educació, la sensibilització i la 
construcció d'una societat més justa mitjançant la seva 
intervenció en aquesta Cantata.

Des de l'Ajuntament de Girona us donem la benvinguda a la 
nostra ciutat i us invitem a gaudir de l'espectacle.

Carles Puigdemont i Casamajó
Alcalde de Girona 

Que els alumnes i el professorat d'una trentena d'instituts de 
les comarques gironines participin en la cinquena edició de la 
celebració del Dia Escolar de la No Violència i la Pau, és un 
senyal inequívoc de la bona feina que es fa en el nostre 
ensenyament per educar en els valors del respecte als drets 
humans, la tolerància i la concòrdia. Mitjançant l'espectacle 
musico-teatral que ens presenten, aquests nois i noies 
demostren la seva sensibilitat cap a una de les lacres més 
punyents d'aquest segle XXI, alhora que s'allunyen de tòpics 
com l'egoisme o l'individualisme que sovint els hi pengem.

Formar part de la Cantata UAP! és una forma d'involucrar 
directament els estudiants, perquè siguin ells mateixos que 
diguin prou a la pobresa i a les injustícies, i que emprenguin el 
camí per construir un futur cap a una societat més justa.

Des de la Diputació de Girona celebrem aquest projecte que 
involucra directament a professors i alumnes però que també vol 
implicar pares, amics i altres col·lectius amb les causes 
solidaries i és per això que ens hi sumem i us animem a formar-ne 
part.

Xavier Soy
Vicepresident de la Diputació de Girona


