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La diversitat
juvenil de la
Garrotxa, a la
pantalla
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LA GALERIA

Igualtat de gènere

“N

sobre la diversitat en un audiovisual
del CASG

La Garrotxa és una comarca amb persones de
procedència diversa amb
realitats molt diferents.
Per celebrar-ho, constatar-ho, reflectir-ho i fer
prendre consciència del
seu valor, Ginkgo Audiovisuals ha fet passar, per encàrrec del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
(CASG), més de trenta
joves garrotxins pel davant de la càmera d’Anna
Orpí i d’Àlex Casas. El resultat es va presentar i poder veure divendres passat a l’espai Ideal Oficina

Jove de la Garrotxa d’Olot.
Des d’aquell moment, el
resultat es pot veure a les
xarxes socials i, durant les
festes de Nadal, es projecta a les pantalles dels cinemes d’Olot.
És una iniciativa dels
serveis d’atenció a la comunitat del Consorci
d’Acció Social de la Garrotxa i s’hi ha sumat també l’Oficina Jove de la Garrotxa. S’ha dut a terme a
partir de diverses sessions
amb joves que han reflexionat al voltant de la diversitat per tal de visualitzar-la i amb l’objectiu de
reafirmar i reconèixer el
dret a la diversitat.

Una part dels joves que han participat en aquesta
experiència del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa ■ EPA

Aquest és un treball iniciat fa força temps però
que ha agafat força a través de l’aposta pels drets
civils, els itineraris que
s’organitzen amb l’Insti-

El reciclatge del vidre hostaler
de la Cerdanya, al focus
J.C.
ALP
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El Consell Comarcal de la
Cerdanya i l’Ajuntament
d’Alp, juntament amb les
estacions d’esquí alpí de La
Molina i Masella i Ecovidrio, han posat en marxa
una campanya especial
centrada en el sector
hostaler i que té per objectiu fomentar el reciclatge

L’estació d’esquí de Masella, una de les dues ceretanes ■ J.C.

tut de Cultura de la Ciutat
d’Olot de l’Ajuntament de
la capital garrotxina i altres iniciatives similars als
objectius que pretén
aquest vídeo. ■

de vidre. En el marc
d’aquesta campanya, es
duran a terme enquestes a
tots els establiments per
conèixer els respectius hàbits de reciclatge de vidre i
oferir-los cubells de recollida adequats a les seves necessitats. A més, els tècnics
a qui s’encarregaran els treballs duran a terme accions
per facilitar la tasca de reciclatge en el sector, instal·laran contenidors amb sistema Vacri, dotats amb boca
més ampla i un sistema
d’elevació hidràulic, i lliuraran galledes als hostalers
que ho sol·licitin. ■
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a Una trentena de joves reflexionen

Jordi Casas
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omés nosaltres podem decidir com volem
viure i la dona que volem ser.” Amb aquesta
contundència s’acabava el manifest d’aquest any per al Dia Internacional per a l’Eliminació de
la Violència envers les Dones. Era al novembre, i a l’Estat espanyol ja hi havia comptabilitzades 44 dones assassinades per la violència de gènere. El masclisme és
una plaga en aquesta societat inflada de testosterona,
que aplaudeix –homes i dones– quan es crida “A por
ellos” per venir a reprimir els catalans que reivindiquem pacíficament el dret a l’autodeterminació. Hi ha
qui entén la violència de gènere com una justificació
atàvica de la llei del més fort, i alguns dels arguments
dels defensors dels cinc violadors coneguts com La
Manada són per penalitzar els mateixos advocats. Però en un estat que ens maltracta com a catalans i com
a súbdits, poca cosa podem esperar de tant de cinisme i hipocresia. Els partits contraris al procés tenen la
santa barra de dir que al
Parlament de Catalunya noUna altra
més es parlava de la indemanera de
pendència i no de les coses
veure les coses que “interessen a la gent”,
quan entre el govern del PP i
és possible, i
el Tribunal Constitucional
han suspès més de vint lleis
cada any ho
de caràcter social legislades
demostren els pel govern de la Generalitat.
impulsors de A l’asfíxia política i econòmica s’hi afegeix la social i cull’agenda
tural, com es veu en les arbitràries reclamacions de l’IVA
que poden posar fi a algunes de les institucions culturals més solvents del país. Reclamar el dret a decidir
ens està sortint molt dolorós des de tots els punts de
vista. Arran d’un viatge, escric abans del 21 sense saber els resultats, ni si la probable nova victòria dels sobiranistes serà acceptada pels defensors del 155.
Però una altra manera de veure les coses és possible, i cada any ens ho demostren els impulsors de
l’Agenda Llatinoamericana, “un anuari d’esperança
dels pobles del món” que impulsen dos personatges
tan extraordinaris com José María Vigil i Pere Casaldàliga, que mai deixen de reclamar dignitat, oportunitats socials i respecte. L’agenda del 2018 està dedicada a la igualtat de gènere. Com sempre, a partir d’un
ecumenisme de suma i fent pedagogia de base, prop
d’una cinquantena d’articulistes donen la seva visió
del tema amb la premissa: “La igualtat de gènere és
qüestió de justícia i, com a tal, és innegociable i ha de
ser universal.” A casa nostra, l’incansable Jordi Planas
manté viva una perspectiva llatinoamericana molt
allunyada dels cenacles mediàtics espanyols.

