
Educar en la pan Í la soltdaritat 

L'aparició de les OrganÍtz;icions 
No Go\'ernamcnr;ils ¿c CodpL'ració 
per al Desenvulupamem (ONüD) es 
produeix després de finalitzada la II 
Guerra Mundial. Son entitars n(i !u-
cratives independents respecte deis 
governs. El sen ambit d'actuació és la 
cooperació internacinnal i les seves 
activitats poden ayrupar-se en qiiatre 
blocs: realització de programes o pro-
jectes en els paísos en via de desenvO' 
¡Lipament; realització de profíraines 
d 'educació per potenciar la 
sensibilitat de l'opinió piiblica en els 
paísos avan^ats; realització de progra
mes d ' invest igació i estudi sobre 
temes de cooperado internacional; 
seguiment i avaluado de projectes 
d'altres ONG o de poders púbíics. 

La Federado Catalana d 'ONG 
disposa de 31 organitzacions i la coor
dinadora espanyola de 70, la majoria 
de les quals treballen a America del 
Sud, Centramérica (75%), i África 
(12%). Món-3. Universitaris peí ter
cer món és la mes jove de les organit
zacions que lii ba a Catalunya. Nelx 
l'any 1985 en el marc de la Universi-
tat de Barcelona. Avui aplega estu-
diants, professors i Ilicenclars de qua-
tre univcrsitats catalanes. El sen marc 
d'actuació és la joventut, la Universi-
cat i la cooperació internacional, i in-
cideix, principalment, en la sensibilit-
zació i divulgado de la realitat del 
Tercer Món. Josep de Délas, director 
de Justicia i Pau a Girona, també creu 
que cal sensibilitzar la societat de 
quina és la situació que es viu al Ter
cer Món i sobre quina és la situació 
que hi viuen els coMectius de margi-
nats del nostre entorn mes immediat. 
Es Túnica manera d'aconseguir un res
pecte i igualtat entre diferents cultu
res i, en aqucst sentit, el treball a les 
escoles, explica Josep de Délas, és 
moíi im¡K)rumi ¡)erque cal sensibilitzar 
els mes jí)ves en criieris de snlidaritcii i 
igualtat entre lots eh gi'ups que confor
men els sen entorn mes immediat. 

María Sotaní 
és periodista 

ntolts repte 
a superar 

ncesc Carbonell 
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oír mes, proba-
blcment, que en 
alcres ánibits, en 
el cen'cny de l'as-
sociacionisme, el 
mig segle de dic-

Cadur:i va arrcncar gíiírebé de socarrel 
tota la tradició anterior. Una de Íes pri-
meres dificultáis amb que es troben les 
ONGs a casa nostra no és tanr la seva 
joventuc —la jovcnrut quasi mai no es 
una dificultar— coni la manca de tradi
ció associativa, o millor dir, la interrup-
ció durant mig segle tle la nostra tradició 
associativa, de la qual encara patim les 
conseqüencies. 

A vegades cal prendrc distancia per 
adonar-se de la trascendencia i amplitud 
de determinats fenomens. 1 no cal anar 
gaire Uuny per a ter-ho. ¿Podeu imaginar 
les repercLissions de tot ordre per a la vida 
social d'un país que la seva llei d'associa-
cions tingLii gairebc un seglc —í.]uatre ge-
neracions!— d'existéncia?. En contrast 
amb la nostra realitat franquista, els nos-
tres veins francesos teñen una llei d'iisso-
ciacíons nascuda l'any 1905. 

La innata i persistent voluntar bu-
mana d'agmpar-se per a donar resposta 
ais problemes que depassen Támbít indi
vidual, acaba sempre, aíortunadamcnt, 
imposant-se. I varen neixer així les insti-
tucions publiques democrátiques, les 
qiials, sovint, per diverses causes que es 
faria ara mo!t üarg d'exposar, a vegades 
no son capaces de donar una resposta 
contundenr, immediata i efica^ a deter
minats problemes o situacions que es 
plantegen en les nostres sociecats. Per 
aixo brolla, incontenible, el que sovint 
s'ha batejat com a míciíimw social, a tra
vés de les seves formes de concreció 
legal raes freqiients: associacions i funda-
cions, anomenades orgíinii;íicío?i.s m go-
vcnumiL'iiwlí (ÜNGJ, precisament.per la 
seva independencia deis poders públics 
establerts. Independencia que en deCer-
minades situacions de conculcament de 
drets fonamentals pot transformar-se en 
enfrentamont obert. 

Aquest [iiateix origen de les ONGs 
per a denunciar i intentar donar resposta 
ais problemes que no sún atesos per les 
aJministracions provoquen ja des deis 
seus inicis una relació ambivalent entre 
unes i alcres. Ara i aquí, aquesta relació 
ambivalent podría adjecti\'ar-se, a vega-

des, amb termes mes durs. Efecci\-ament, 
tot i que en teoría unes i altres cerquen 
els mateixos fíns, el benestar i la qualitat 
de vida deis ciutadans, les administra-
cions tracten sovint amb desconfianza i 
menyspreu unes institucions que amb la 
seva tasca de denuncia posen en entredit 
!a coherencia deis postulats i Teticacia de 
la feina de les esmentades administra-
cions. Denuncia que a vegades no cal 
que sigui formal i explícita: la scila 
existencia de determinades ONGs ja és, 
sovint, una denuncia permanent. 

1 no sempre —paradoxalment— les 
institucions d'una jove democracia 
(com la nostra) son obertes i receptives 
a col.laborar amb unes ONGs amb les 
quals probablement ban íet —o fa-
rien— pinya en époques de clandesti-
nitat. L'acces al poder, per mole de-
mocraric que sigui, investeix sovint 

—la qual cosa si no és jutificable sí que 
és comprensible— d'una certa pre
potencia: Ara que manem nosakres do-
narem resfiosia a toles les demandes de la 
societal, i ja no caldrá la iniciaiiva social. 
Es ciar que aquesta afirmació es fa pen-
sant només en la iniciativa social que 
es té per contrciria. 

La perversió máxima d'aquest estat 
de coses ariba quan el poder arriba a ge
nerar, impulsar, fabricar, ter néixer direc-
tamenc determinades ONGs, les quals, 
ctmrrolades completament pero a 
distancia, ll permeten la coartada de 
teñir ja una imciativa social domestica i do-
mesiiaub, amb la qual ter pactes, conve
nís i coLlaboracions, evirant-se així 
havcr de donar explicacions del per qué 
no facilita el creball de les veritables or-
ganitzacions no govemamcntak, 

Facilitar l'emergéncia o la consoli-
dació de noves associacions está cambé 

condicionat per aquest plancejament de 
sí r\o esta amb nosaltres, esta —o estará— 
contra nosaltres. 

1 aquest és un deis primers reptes 
amb que es troben les ONGs gironines: 
quin és el punt dolg de relació amb les 
administracions al qual convé arribar?. 
Fins a quin punt pactar —sovint la su
pervivencia hi está en joc— sense per-
dre independencia? 

Vincular amb el tema anterior bi 
ha, naturalment, el del finan^ament. 
Diversificar la font deis finangaments 
acostuma a estar en proporció directa 
amb el grau de llibertat institucional. 
Les quotes deis associats, sovint teñen 
un paper mes educaCiu i moviliczador 
del comproraís personal que alera cosa, 
i malament rai per a molces ONGs si 
haguéssin de viure i treballar només 
amb aquests recursos. 

La legi.slació fiscal del nostrc país, 
malauradament, és una de les menys 
sensibles d'Europa a les desgravacions 
per aptirtacions fetes a organÍt:acÍons 
sense afany de lucre. Fa mok temps que 
s'insisteix en la necessitat d'una llei po-
tenciadora de W'sponsoritzüciú, el mece-
natge i les donacions, que és la única 
forma de facilitar realment el creixe-
[Tient d'aquella iniciaci\'a social i de les 
ONGs per aquest camí potenciador de 
la independencia. Potser prccisament 
per aixo no es fa. 

Haver d'anar a parar sempre, i a ve
gades excUisivament, a la n\enjadora de 
l'administració no es bo per a ningú i per-
verteix els fins mateixos de l'associacio-
nisme. Mes encara; amb l'estratégia de 
suhvencions —o de L"o)ii'(.'n¡.s que a la 
practica i en la seva majuria son subven-
cions mes formalitzades enlloc d'autén-
cics com'eJii,s de coilaboració— de cap ma
nera es permet a les ONGs aixecar el vo! 
i fer projectes amb visió de futur, sino que 
les ubiquen sí IÍÍ plait pcrfori^a en una pos
tura d'bavcr de fer Ixmdat per poder reno
var la subvenciü —absolutament gracia
ble, sempre pendent, sempre amena(;ant, 
com la famosa espasa de Damocles. 

Així ni es pot treballar seriosament 
ni és possible fer projectes d'una mínima 
durada que permeti avaluar-ne seriosa
ment els resultáis. Les tasques de pre-
venció esdevenen irrealitzables i les 
ONGs es veuen abocades a apagar focs 
agatant l'aigua amb les mans. 
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Les eucitats pctites, que solen coinci
dir amh les ONC (Organitzacions No 
Confessionals) i que a vegades son les 
punta-deAianga de la innovació tant peí 
que ía ais .seus piancejaiiients com al seu 
trehall de recerca o d'intervenció, que
den ofefíades entre el Salla o CaTyhdb de 
la mancii de recursos —̂ i per tant ¡a mort 
per inanició— o la disolució i pérdua 
d'identitat i de coherencia ideológica, 
imposada per la subvenció o el pacte 
íor^ats —la mort per dessagnamenc. 

D'alrra banda, la Ctnnunitat Euro
pea ofereix finan^amcnts per a projectes 
d'aquestes característiques. Lamentable-
nicnt hi ha casos d'ONGs fjironines a les 
qiials les atlministracions han posat rei-
teradament país a les rodes per a no 
poder accedir a aqucsL-í recursos. Aixo 
per acabar d'adobar aquest panorama 
deis finaníamenfs. 

Per aixo no és estrany el naeixement 
de lübhyes i de grups de pressió. Están pro-
liferant com els bolets les xarxes i reseaux 
euro]ieus de tot ripu.s, siu'int impulsades 
per entltats deis paístis del nord d'Europa 
que neccssiten paricnaires del sud per 
poder accedir mes iacilmenr ells meteixos 
a recursos de la Comunitat Europea. 

Un altre repte uigem de le.s ONGs 
gironines que no tormén ja part d'estruc-
tures multinacionals, ho es per tant 
l'aprenentatge de la coLlaboració, de 
l'estructuració de projectes compartits. 
Aprcnentatge que sera dun'ssim mentres 
es mantingui l'estratégia de finangament 
institucional proporcional ai íu)itihre 
d'iísiuiris alesüs u a la im¡)iümüdü icniíu-
rial. Aixo no facilita la millora de la qua-
litat deis projectes sino la Uuita competi
tiva entre les ONüs per marcar d lenito-
ri, i per apropiarse del niajor nombre 
possible d'usu;iris, prenent-lo.s si cal 
—no és cap metáfora: ho hem vist/isica-
meíit.'— a les altres ONGs, que els fan la 
competendüil?}. 

Connecta directament acjuesta pro
blemática amb un altre repte no menys 
urgenr: quina ha de ser la relació entre 
el voluntariat i els professionals en la 
tasca d'aquestes institucions? Teñen rao 
els qui afirmen que amb voluntariat 
s'esta fent una tasca d'eliminació pro-
gressiva de Uocs de treballí La teñen els 
qui afirmen el contrari, és a dir que cal 
desprnjessUmaliizay mole mes encara 
aquests tjpus d'activitats? 

Sigui quina sigui la proporció i la re
lació entre professionals i voluntaris, és 
indispensable atendré a la formació es
pecífica d'aquests coLlectius. En Quim 
Vallmajor, gironí que porta vint-i-set 
anys a Ruanda, :i l'Africa Central, afir-
mava a la .seva recent xerrada amb motiu 
de l'Assemblea Anyal del Secretariat gi
roní de Justicia i Pau, que anava convi-
dat a Italia per a fer un cicle de xerrades 
sobre com no sha d'anar a treballar des 
d'una ONG a África. El nivell baixíssim 
de preparació específica de molts deis 
¡ín)/í.'.ssi())iüLs que lí enviaven, ens deia 
que li ocasionava moltíssimes mes difi-
culcats que ajuda. Les ONGs que treba-
llen també amb africana pero a les ma-
teixes comarques gironines —al Tercer 
Món el pugem de categoría: el fem 
Quan Món quan arrilia a la térra de pro-
missió anomenada "les comarques giro
nines"— tampoc saben qué cal fer i com 
fer-ho amb aquesta nova realitat. S'im-
posa amb urgencia l'elaboració de mo-
deis d'intervenció a partir de projectes 
de rccerca-acció i la formació deis pro
fessionals i voluntaris implicáis, comp-
tant-hi entre ells en un lloc prioritari, ais 
membrcs deis propis coLlectius minori-
tLiris, Hi ha qui porta clamant aquesta 
lletania des de ta anys en el desert deis 
despatxos de les administracions. Peí que 
sembla: no és un tema piioriiari. 

Sense facilitar des i.le tots els ambits 
que hi teñen responsabilitats la resolució 
d'aquests reptes, s'esta tent el joc a les 
forccs de la reacció i la insolidaritat. Les 
ONGs gironines, i entre elles encara 
mes les que no son delegacions reriiro-
rials d'entitats d'abast multinacional —i 
que per tant han nascut, Ikiiten i treba-
llen inequívocament per interessos i pro-
blemcs absoUitament nostres— neccssi
ten recursos piiblics i privats —recursos 
vol dir diners, pero no solament di-
ners— per superar aquests reptes. Ens hi 
va no solament la seva continuitat i 
l'eficacia de la seva insubstkwhie tasca, 
sino també la dignitat de tots. 

Encara que noniés fos peí dtible 
egoísme de que en realitat ens eviten 
j-iroblemes mes greus, i a mes a mes, de 
tant en tant, ens renten el cul i la cara. 

Francesc Carbonell 
és pedagog de la Fundació SER.GI. L 

í . '^ 
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JUSTICIA I PAU MÓN^3 AMNISTÍA INTERNACIONAL 

Aquest any les delegacions de Jus
ticia i Pau de Catalunya celebren el 
seu vint-i-cinque aniversari. 25 anys 
dedicats a la defensa deis drets hu-
mans. Una de les primeras activitats 
que es va emprendre a Girona va ser 
una campanya cont ra la pena de 
mort. Poc després Franco faria execu-
tar sis persones: Anjíel Otaegui, José 
Humberto, Francisco Baena, Ramón 
Sanz, José Luis Sánchez i Juan Pare
des. Van ser anys de Uuita contra el 
franquisme des d'actituds pacifiques i 
amb valors democratics. Després van 
seguir altres campanyes en favor deis 
drets humans, peí desarmament i per 
la pau. Amb l'arribada de la democra
cia, Justicia i Pau continua Iluitant en 
favor de la pau i la justicia i denun-
ciant les desigualtats socials. 

Justicia i Pau va néixer l'any 1967 
com un servei de l'Església católica. 
La seva finalitat és la promoció i de
fensa deis drets humans per mitjá de 
l'estudi, la sensibilització i l'acció. Va 
crear la seu de Girona fa 18 anys. 

Está organitzada en comissions de 
treball: relacions amb l'església, tercer 
món, desarmament, pau, drets hu
mans, nens, etc. La part de treball 
mes important de la diócesi de Giro
na está centrada en el treball de les 
escoles. Organitza xerrades sobre el 
tercer món des de diferents arees 
temátiques: geografia, historia, pro
blemas económics, polítics, d'injustí-
cia social. Actúa molt activament 
amb altres organitzacions i associa-
cions d'immigrants. 

Disposen d'un servei de documen
t a d o sobre temes de drets humans, 
Tercer Món, desarmament, nou ordre 
económic internacional, drets de 1'in-
fant i marginació, entre d'altres. Dis
posa també de material divers utilitza-
ble per a Torganització de jornadas, 
cursets o campanyes. Per altra banda, 
Justicia i Pau oferebt un servei d'asses-
so rament sobre objecció fiscal, i 
també sobre temes educatius en les 
matéries que li son propies. 

hístícia i Pau. Portaí Nou 27-
17004 Girorui. Apt de Coneus 5 i ] 

Ttííe/on 20 27 91 (dimarts tarda). 

És una organitiació no govema-
mental per al desenvolupament que 
pretén contribuir amb la seva activi-
tat a assoUr solucions veritables per 
al problema del subdesenvolupa-
ment. Neix fa 10 anys a Barcelona i 
s'implanta a Girona l'any 1987-88. 
Está integrada per alumnes, profes-
sors i Ilicenciats. 

El seu treball s 'estrucrura en 
tres grans linies d'actuació: sensi
bilització i divulyació de la realitat 
del Tercer Món; la recerca i forma-
ció an m a t e r i a de desenvo lupa 
ment; tasques d'assessorament téc-
n ic o d'ajuda per explorar noves 
vies de cooperació i la relació amb 
organitzacions populars de base del 
Tercer Món. 

Al voltant de les tres grans árees 
de treball organitza cursos, congres-
sos, exposic ions , conven í s , con
ferencies, etc. 

Disposa d'un centre de recursos 
amb Ilibres, dossiers i videos. 

Món-3. Portal Nou, 27. 
17004 Girona 

TeUfon (972) 20 67 07 

És un moviment mundial pro 
drets humans que treballa de ma
nera imparcial per a Talliberament 
deis presos de consciéncia, homes i 
dones detinguts arreu del món per 
llurs conv icc ions , color, or igen, 
sexe, religió n llengua, mentre no 
hagin recorregut a la violencia ni 
l ' h a g i n d e f e n s a d a . A m n i s t í a 
s'oposa incondicionalment a la im-
posíció de la pena de mort i a la 
tortura i s'esfotfa perqué a tots els 
presos se'ls fací sensc dilació un ju-
dicí imparcíal. 

És independent de qualsevol go-
vern, partit polític, ideología, interés 
económic o créenla religiosa. Es fi-
nan^a amb les quotes deis seus afi-
liats de tot el món i amb les subs-
cripcions i els donatius. 

Amnistía Internacional no dona 
suport ni s'oposa a cap estat o siste
ma politic, i té membres i símpatít-
zants de diverses ideologíes, pero 
tots comparteixen la necessitat de 
protegír totes les persones de tots els 
paisos a ser empresonades per les 
seves creences, el seu origen, o a ser 
executades o torturades. La xarxa 
mundial d 'Amnis t ía és de 50.000 
voluntaris de 65 pa'ísos. Organitzen 
accíons urgents de denuncia d'una 
violació deis drets humans , mit-
jan^ant cartes i telegrames enviats 
ais responsables de l'agressió o ais 
responsables polítics del pais. 

Amnistía Internacional organitza 
anua lmen t missíons per vigilar si 
s'observen les normes jurídiques in-
ternacionals en casos de presoners 
politics, i per íntercedír a favor de 
presoners concrets . Sobre la base 
d'aquestes missions i de les investi-
gacíons que es realitzen, es publi
quen informes per paísos i l'informe 
anual d'Amnistía. 

Amriistia ¡ntemaciortal. 
Apartai de Correus, 456. Girona 
Telefon(972)44 31 l3.Antoni 

Ruiz - Niírifl Ángulo - Nati Sitjar. 

També poden contactar mitjanf ant 
la Federació de Vokmtariat Social de 

Girorm. Adrega: Rutila, núm. 20. 
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MANS UNIDES CARITAS DIOCESANA CREU ROJA 

Organització católica de volunta-
ris dedicada a la Uuita contra la po-
bresa, les malalties, l'opressió, l'anal-
fabetisme i la fam. Les seves princi
páis accions se centren en el treball 
de sensibilització ¡ informació de 
Topinió públi-Ji ; fr. el finan^ament 
de projectcs di: ueserV'^i'jpament a 
Asia, Áf: -Í-. ,^,rr.:rtc-: C e n t r a l i 
Sud-améri, •^^aia. 

Els projecii-c L.stari elaborats des 
d t .^ >-• ; j . -'j. T . 1 i t i^i tr 

Món que so' 'i 'CÍta aj'.ide': a Mans 
Unides i té com a übjectiu miUorar 
les condicions de vida de les perso
nes i possibilitar els processos d'auto-
SLificiéncia comunitaria. DuranC la 
campanya realitzada l'any 1992 va 
recaptar a Espanya 4.472 milions de 
pessetes. Un 6% del pressupost es va 
destinar a despeses d'admintstracíó i 
sensibilització. Amb el 94% enviat 
al Tercer Món es van finangar, total-
merit o parcialment a 60 paTsos: 120 
projectes agrícolas, 149 projectes sa-
nitaris, 328 projectes educatius, 289 
projectes socials, 116 projectes de 
promoció de la dona. 

En rámbit cátala, Mans Unides 
ha trebaliat també en el camp edu-
catiu mitjangant l'eiaboració de ma
terial didactic. Destaca la publicació 
del Ilibre Fem un sol món. Manual 
d'Educació per al Desenvolupament 
(Barcelona 1985), on s'ofereixen 
cons iderac ions pedagogiques per 
plantejar els temes relacionats amb 
el tercer món, i recursos didáctics 
per al mestre. 

Mans Unides. Carrerde Barcelona, 
núm.47,3rB. ¡7001 Girona 

Teléfon (972) 20 05 25 

^^ 1 ^ 

Es l'organisme de l'Església a par
tir del qual es canalitza la solidaritat 
cristiana de Uuita contra la margina-
ció. El seu objectiu principal és coni-
batre la pobresa. Organitza la seva 
acció a partir de diícrents seccions: 
l ' a t enc ió pr imar ia per acoUida, 
l'atenció al drogoaddicte (conjunta-
ment amb la resta de diócesis catala
nes), tbrmació d'adults, fonnació de 
voluntariac, ajuda ais immigrants. 

Un aitre marc ímpnrtant d'acció 
consisteix en la sensibilització no so-
lament de la població sino, a mes a 
mes, deis poders polítics. Actúa a l'es-
tranger a partir de Carites espanyola. 

Caritas, Francesc Ciurana, 10. Girorm 
Teléfon (972) 20 49 80 - 20 88 49 

AjUDA EN AcCIÓ 

Organització creada per l'anglés 
Jackson Colé. Es un moviment inde-
pendent de Uuita contra la pobresa. 
Manté el scu carácter independent i 
aconfessional. Col-labora amb els 
paVsos mes neccssitats, Kenya, Mala-
wi, India, e t c . , a partir de programes 
de desenvolupament relatius a educa-
ció, agricultura, ramaderia, sanitat, 
artesanía i formació professional. 

Es pot col-laborar amb aquesta o í ' 
ganització mitjan^ant el padrinatge 
d'un nen en concret, o mitjan?ant, 
com totes les ONG, de donatius. 

Ajudes an Acció. Aragó ¡59, Barcelona 
relefon(93)453 5l5¡ 

Institució humanitaria mundial 
de carácter voluntar! i actúa sempre 
en accions de pau i cooperado sota 
la protecció de l'Estat. La seva orga
nització s'estructura a partir de qua-
tre blocs: Creu Roja del Mar, Creu 
Roja de la Joventut, Benestar Social 
i Cooperació Internacional. Realitza 
accions directes i urgents en países 
en conflicte, en aquests moments a 
Somalia i Bosnia. També té progra
mes d'atenció ais refugiáis i roda-
mons. 

La Creu Roja, entitat amb mes 
de 120 anys d'historia, és una de les 
organitzacions no governamentals 
mes importants peí que fa al nombre 
de membres, 250 milions, i per la 
seva implantado en mes de 130 pa'í-
sos. Les 131 societars nacionals de la 
Creu Roja han de reunir estrictes 
condicions per obtenir el reconeixe-
ment internacional, com per exem-
ple Tobservan^a de la imparcialitat i 
la neuttalitat, principis generáis de 
la Creu Roja. Al mateix temps, ca-
dascuna ha de ser reconeguda peí 
seu respectiu govem com una socíe-
tat voluntaria d'ajuda, auxiliar deis 
poders públics. 

Crew Roja. Bonastruc de Porta, s/n. 
Girona 

Teléfon (972) 20 04 15 - 20 15 42 
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INTERMÓN MEDICUS MUNDI GRAMC 

Organitsació no governamental 
de carácter confessional. Fou creada 
per la Company ia de Jesús l 'any 
1986. Actúa molt ac t ivament en 
projectes agn'coles, d'activitats pro-
ductives, salut, educació i comunica-
ció social, i transmet pautes de com-
portament que se solidaritzin amb el 
Tercer Mon. 

La coMaboració d ' Intermón se 
centra sobretot en els paísüs mes ne-
CL'Ssitats de la franja sabcliana (Txad 
i Etiopia), i d'America Llatina (Biilí-
via, Perú i Equador). 

El treball d ' Intermón s'orienta 
cap a cinc aspectes: l'educació per al 
desenvolupament, el treball a través 
de caoperan ts voluntar is , l'ajuda 
d'emergéncia i alimentaria, la coMa
boració en programes concrets de 
desenvolupament í l'análisi i cstudis 
de desenvolupament. 

Intermón, albora que dona ajuda 
en casos puntuáis, prova de facilitar 
els mitjans humans i materials per 
promoure la propia autosubsisténcia 
a partir de programes agrícoles, pro-
movent l'agricultura i la ramaderia, 
la construcció de diposits per emma-
gatzemar els productes, donant su-
port a cooperatives autoctones, etc., 
també col-labora en programes edu-
catius i sanitaris. 

Intermón. Roger de Llúria, ¡5. 
08010 Barcelona 

Teia/Dnf93J30J 29 36 

^•:^m^^ 

r. -t> 

Medicus Mundi fou creada l'any 
1962 a Alcmanya. Actúa principal-
ment en projectes sanitaris de llar-
ga durada que combinen les tasques 
propiament sanitárics i les Je for-
mació de personal local. Treballa 
per a la promoció de la salut, sobre
tot ais paVsos en desenvolupament, 
promovent la coparticipació de les 
seves poblacions i respectant-nc la 
cultura. Medicus Mundi actúa en 
projectes de desenvolupament glo-
bals orientats a l'autosuficiencia de 
les comunitats, tot donant suport a 
les pol í t iques d ' a t e n c i ó de salut 
primaria. 

Medicus Mundi dedica una espe
cial importancia a la formació del 
personal local, tot respectant el con-
text cultural del país receptor, inclo-
ses les seves practiques tradicionals 
en materia de salut. 

Medicus Mundi. Valencia i 09, entl. 
08011 Barcelona 

Teic/on (93) 254 72 12 
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Els GRAMC Gmps de Recerca i Ac-
luació soÍ7fe Mimrnes Cunmils i Trebaila-
dors Estrangers, constitueixen una Asso-
ciació per a la intervcnció scicial i educa
tiva, sensc Cap atany de lucre. Es d'ambit 
estatal, i va néixer a les comarques giro-
nincs l'any 1989 en constatar que és 
cada vL'gada mes impurtant la presencia 
de minories cuitarais i refugiats econó
mica procedents de l'anomenat Tercer 
Miin, sense i.]ue la comunitat acollidora, 
a cr.ivés de ie;> administracions responsa
bles, gencri els cspais J'acoUida i de for
mació indispensables. 

Tot i que son indissaciables les tas
ques d'acüllida de les de formació básica 
i ocupacional deis col.lectius immigrats, 
els GRAMC posen l'accent principal-
ment sobre els aspectes formatius tant 
de la sucietat autóctona com del-s nou 
vinguts. Hi ba una necessitac urgent, 
d'elaborar models d'intervenció ade-
quats a la nostra realitat i aquest és un 
altre deis objectius básics de Tassociació, 
que son principalment: 

a) Tacüllida i la formació deis treba-
Uadors estrangers i de les seves famílies, 
respectant les seves cultures d'orígen. 

b) l'educació d'actituds favorables a 
la solidaritat i la conviv&ncia intercul
tural i l'erradicació del xovinisme i el 
racisme. 

c) la formació específica i del reci-
clatge deis profcssionals i deis voluntaris 
que se n'ocupen. 

Els GRAMC s'organitzen, per a dur 
a terme aqüestes tasques, en assemblees 
locáis. L'escola Samba Kubaüy, de l'as-
semblea local de Santa Coloma de Far-
ners, ha rebut diverses distincions na-
cionals i internacionals. Hi ha assem-
bles locáis del GRAMC a diverses po
blacions de les comarques gironines i 
també fora de les comarques gironines 
(El Masnou, Teiá, Reus.-). 

L'associació, juntament amb la Fun-
dació SERGl, son membres fundadors 
de la xarxa interculcural europea 
AGORA, pertanyent al seu Comité Di-
rectiu i representant a l'Estat Espanyol a 
la seva Comissió Pedagógica 

GRAMC. Baldíri Reixach, 50, haixos. 
(Fimdaciú SERGl). Í7003 G/RONA. 

Tel: (972) 20 55 05 - Fax:2¡ 49 66 
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