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Morir de gana... o matar de gana?
Ens arriba una dramàtica notícia des de
Nicaragua: vint-i-una persones han mort
en el departament de Matagalpa a causa
de la GANA, onze d’elles eren criatures.
No són 11 morts més, ni 11 nens menys;
tenien noms i cognoms. En Roberto, la
Migdalia, en Kelvin, en Maudiel, en Javier,
la Cristina, en Gilberto, l’Eliecer, en Carlos,
l’Ana i en Francisco tenien de 40 dies a 4
anys d’edat. Han mort de fam, els ha matat la fam, els hem matat de fam.
Els ha matat l’enriquiment de l’ex-president Arnoldo Aleman, que ha desviat milers de dolars del país cap a comptes particulars. Els ha matat el Banc Mundial que
exigeix el pagament del deute extern al
país i impedeix destinar capital necessari
a plans de desenvolupament.
Els han matat les polítiques de comerç
internacional que han fet abaixar els preus
del cafè, de manera que milers de productors han hagut d’abandonar un cultiu
ancestral al país i això els ha conduït a
l’atur i ha provocat la bancarrota dels principals bancs de Nicaragua.
Els ha matat l’arrogància del govern
dels Estats Units, que manipulen les eleccions als països centreamericans, posen
presidents titelles al seu servei i amenacen amb noves guerres a qualsevol país
que pretengui només autogovernar-se.
I també els ha matat el silenci còmplice
de tots els governs de dretes europeus,
que defensen una Europa del capital tancada en ella mateixa, amb vergonyoses
lleis d’estrangeria, amb acceptació de mà
d’obra barata, amb judicis injustos a ciutadans que defensen l’abolició del deute
extern, i absorta només a procurar-se el
propi benestar, encara que sigui a costa
de la resta del món; encara que sigui matant de fam 11 nens de Nicaragua... i a
tants altres.

Xocolata per tots

A dalt, un
grup de nens
nicaragüencs
que es
guanyen la
vida venent
diaris i
netejant
sabates; les
nenes de sota
es dediquen
a la venda
ambulant per
sobreviure.
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Contes de Xocolata,
una activitat que us
espera el segon
dissabte de cada mes
al passeig de Vilaret

Comencem a explicar Contes de xocolata
El dissabte, 9 de novembre, va començar
el cicle Contes de xocolata amb una primera activitat celebrada al passeig de
Vilaret. Com dèiem el mes passat, explicar un conte, és de les coses que menys
ha canviat al llarg de la història de la humanitat i vam intentar que la màgia de
les paraules i la imaginació es transmetés als nens i nenes que es van aplegar a

escoltar-nos.
Xocolata per tots, a banda de les xerrades o activitats per adults, ha preparat
aquestes sesssions per ajudar a entendre una cosa tan senzilla- i a vegades
sembla tan complicada!- com la diferència a partir d'unes activitats destinades a
la mainada, que anirem repetint cada segon dissabte de mes al passieg de Vilaret.

Veureu la nostra carpa blanca, enmig de
les parades.
No cal que sigueu petits per venir, només cal que tingueu ganes d’imaginar i
reflexionar. Veniu-hi i passareu una estona bé amb nosaltres.
US HI ESPEREM!.
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