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UNA ENTITAT DE SARRIÀ-SANT GERVASI

Feina digna
i en origen

CODESPA CATALUNYA

Codespa ajuda a desenvolupar projectes
laborals als països més necessitats
ANNALISA PALUMBO
BARCELONA

Fer que les persones puguin guanyar-se la vida amb la seva pròpia feina. Aquesta és la missió de
l’oenagé Codespa, que va néixer fa
32 anys de la mà d’«empresaris i
polítics que tenien la sensibilitat de
voler cooperar», afirma la secretària general de Codespa Catalunya
Beatriz Puig Sans. La seu central
de la fundació és a Madrid, i juntament amb la seu de Barcelona,
que va obrir el 2000 al carrer de
Marc Aureli, 8, financen projectes
de desenvolupament al Vietnam,
el Congo, l’Equador, el Marroc i
Colòmbia, entre altres.
«Treballem basant-nos en tres
potes: formació i capacitació de
les persones, microfinançament i
ajuda per comercialitzar productes i serveis», segueix Puig. Això
es tradueix en un seguiment dels
projectes perquè els beneficiaris
aprenguin una feina, aconsegueixin sustentar-se amb aquesta feina
i converteixin l’activitat en la seva
principal font de sustentació. «És
el que passa a la zona del Cauca,
a Colòmbia, castigada per la guerrilla», afirma el voluntari de Codespa Andrés Monsegny Pappenheim.
Gràcies a la col·laboració de Codespa amb l’associació local Ardecan,
els pagesos estan aprenent a cultivar la panela on abans només es

plantava coca. Al voltant dels cultius
es desenvolupa una microeconomia
que va de qui recull, qui fa la panela,
qui l’empaqueta i qui la ven. «El resultat de dignificar la feina és atorgar veu i vot a aquestes persones»,
segueix Monsegny.
«Nosaltres supervisem els projectes des d’aquí, però sempre busquem socis locals que puguin ajudar-nos amb la feina directa. Els enginyers, els tècnics i tot el personal
que necessitem, són locals», explica Puig.
Els tres treballadors i cinc voluntaris de les oficines de Codespa
Catalunya col·laboren amb la cartera de projectes de la seu central de
Madrid. En aquest moment en tenen 69 en actiu i, per finançar-los,
no paren d’organitzar activitats.
«Ens inventem de tot. Tenim sessions de cine, concerts, vam fer un
esdeveniment de bicicleta al Club
de Polo. I en aquest època de l’any
sempre estem plens de llibres a
l’oficina. Ens preparem per a Sant
Jordi», aclareix Puig.
I és que, realment, l’oficina del
carrer de Marc Aureli està ple de volums donats per particulars. Codespa Catalunya els recull i els selecciona, i ven els millors per Sant Jordi.
La resta va directament a la fundació Engrunes, que es dedica a la inserció laboral a través de la cultura.
«Normalment, la nostra parada és a
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Objectiu
Finançar projectes de desenvolupament
econòmic a l’estranger per ensenyar a
les comunitats a sustentar-se amb
la seva pròpia feina.
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Venem llibres usats, però també parlem molt amb la gent, expliquem els
nostres projectes. La sensibilització
social és un objectiu primari», explica Puig.

Mercats rurals
Un dels projectes actius en aquest
moment és el Desenvolupament
de Mercats Rurals a l’Equador. Codespa, en col·laboració amb CADO
(Consorcio Agroartesanal Dulce Orgánico) i altres empreses, ajuda perquè 247 famílies que viuen en condicions d’extrema pobresa puguin
sustentar-se gràcies a la seva pròpia

feina. Carlos Cabrera, gerent del
consorci, dirigeix les activitats de
CADO a l’Equador. «Vam ser la primera empresa que va produir alcohol orgànic de comerç just, el
2000 –explica Cabrera–, però quan
vam perdre el nostre principal client, ens vam trobar amb una sotragada greu. I llavors va arribar
Codespa».
Ara, les famílies que treballen a
la serralada de l’Equador, produeixen panela orgànica. Codespa forma personal finançant grups tècnics que supervisen la feina de les
famílies i miren d’aconseguir que
les famílies facin autogestió i aconsegueixin finançament. H

L’Ateneu Popular se
suma al Dia del Circ

Congrés mundial
sobre Picasso

Les infermeres,
al saló d’ecosalut

El SAT! convoca
cinc dies de dansa

NOU BARRIS 3 L’Ateneu Popular 9 Barris celebrarà dissabte 22
d’abril el Dia Mundial del Circ
amb tallers i activitats que inclouen des de tertúlies per a professionals fins a espectacles al carrer.
La Central del Circ, l’Associació de
Professionals del Circ a Catalunya
i el Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel organitzen la jornada,
que tancarà la companyia Marcel
et ses droles de femmes (foto).

CIUTAT VELLA 3 El Museu Picasso i la Fundació Palau acolliran del 27 al 29 d’abril el tercer
Congrés Internacional Picasso
i Identitat, un fòrum anual impulsat pel Musée Picasso-París
per presentar els treballs més recents sobre l’obra i la figura del
pintor malagueny. Els actes de
Barcelona es desenvoluparan al
Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya.

SANTS-MONTJUÏC 3 El Col·
legi d’Infermeres i Infermers de
Barcelona participarà amb un
lloc propi i nombroses activitats
en el saló Expo Eco Salut que se
celebrarà al recinte de la Fira de
Barcelona a Montjuïc del 21 al 23
d’abril. Aquest saló sobre la cura de la salut natural i sostenible
va rebre 28.000 visitants el 2016.
Infermers i infermeres hi entraran gratis.

SANT ANDREU 3 El festival de
dansa contemporània Dansat
torna al SAT! del dia 27 d’abril
a l’1 de maig amb cinc funcions,
vuit espectacles, vuit col·loquis
i dos tallers. El certamen marca l’inici d’Aliansat 2017-2018,
programa de col·laboració de sis
companyies: Guy Nader-Maria
Campos, Iron Skulls Co, Los
Moñekos, Múcab Dans, Roser Lopez i Vero Cendoya.

Telèfons
Emergències
112
Urgències mèdiques
061
Creu Roja
93.300.65.65

Clínic
93.227.54.00
Sant Pau
93.291.91.91
Vall d’Hebron
93.274.60.00
Sant Joan de Déu 93.280.40.00
Mossos d’Esquadra
112

Guàrdia Urbana
092
Policia Nacional
091
Bombers-urgències
080
Inf. ciutadana
012
TMB
93.298.70.00

Inf. Renfe
Rodalies Renfe
Inf. aeroport
Inf. port
Ferrocarrils Gen.

902.320.320
900.410.041
902.404.704
93.298.60.00
93.205.15.15

Ràdio Taxi
93.303.30.33
Taxi Minusv.
93.420.80.88
Serv. Funer. BCN
902.076.902
Àltima Serv. Funer. 902.230.238
Síndic de Greuges 900.124.124

Farmàcies
Telèfon 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.cat

