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La globalització, en una
exposició de Mans Unides
Del 18 al 31 de març, la sala polivalent de la biblioteca
Mercè Lleixà va allotjar una exposició de Mans Unides;
dotze plafons que oferien una visió de conjunt dels diferents
aspectes de la globalització (econòmic, social, cultural, ideològic i políticomilitar). L’objectiu, impulsar la reflexió
sobre el procés de la globalització i una porta a l’esperança
gràcies a les alternatives proposades pels moviments socials. El deute extern, la dependència o interdependència
dels països del Sud respecte al Nord, l’exclusió, la sostenibilitat del medi, el nou ordre mundial, les protestes i, en especial, les propostes van quedar reflectides de manera molt
clara i didàctica. L’exposició estava adreçada a joves, estudiants universitaris i adults.
Mans Unides és una ONG que va néixer el 1960 en el si de
l’Església catòlica i que funciona a base de voluntaris. La
seva finalitat és treballar per acabar la pobresa i la fam del
món. Enguany, l’organització ha vinculat aquest objectiu a
la reducció de la mortalitat infantil, per això el lema escollit per al 2011 és El seu demà és avui.
Aquest objectiu coincideix amb el quart Objectiu de Desen-

volupament del Mil·lenni (ODM), que s’ha proposat reduir
les xifres de mortalitat en dues terceres parts abans del
2015. En la mesura que s’aconsegueixi reduir els nivells de
pobresa, analfabetisme, malaltia i desnutrició, es podran
anar reduint moltes de les causes que provoquen la mortalitat infantil.
Els recursos de Mans Unides provenen de quotes de socis,
una col·lecta anual a les parròquies i d’altres aportacions
d’institucions i particulars. Cal dir que l’Ajuntament de Roquetes participa, cada any, en aquesta campanya. L’equip de
Mans Unides a Roquetes està format per sis voluntaris, i la
seva responsable és M. Carmen Martínez.

Per què és tan important donar sang? Perquè
la sang no es pot fabricar. No hi ha, actualment,
tecnologia que permeti crear, de forma artificial, cèl·lules humanes com les que té la sang.
Només les aportacions dels donants permeten
que els hospitals funcionin i que moltes persones salvin la vida.
Una de cada 10 persones que arriben a l’hospital necessita sang. Cada 3 segons, algú necessita sang. El Banc de Sang necessita més de
1.000 donacions de sang al dia a Catalunya.

Amb una punxadeta i els 10 minuts que dura la
donació, estem fent un acte voluntari i altruista.
TU tens un donatiu d’alt valor que flueix per les
teves venes vermelles i càlides. És la que salva
3 vides amb pocs minuts del teu temps; 10 minuts, aproximadament. Pensa-t’ho!
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