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ECONOMIA

ÍBEX 35 - (+0,13%) 10.647,60 punts

Gràfica de l’Íbex 35 

Acciona
(+2,06%)

Bankinter
(-0,23%)(+4,51%)

Gas Natural
(+0,41%)

Grifols
(-0,26%)

Ree
(+1,94%)

CAC 40 - (-0,09%) 4.009,64 punts

Gràfica de CAC 40

Axa
(-0,54%)

Bnp P.
(-0,69%)

Alcatel
(-4,89%)

L’Oreal
(+0,01%)

Societe G.
(-1,14%)

Veolia
(+0,60%)

Abengoa

SÍMBOL COTITZACIÓ
Euro-Dòlar 1,3803 0,20 A
Or 1.414,50 0,95 A
Plata 33,66 1,45 A

Euríbor 1,752 0,23 A

Barcelona repetirà l'any que ve la setmana de des-
comptes en restaurants, hotels i flors que es va ce-

lebrar entre el 28 de gener i el 6 de febrer, la Barcelona
Opportunity Week (BCNOW), perquè va comptabilit-
zar 15.000 comensals, 600 pernoctacions i la venda de
650 rams de flors, amb descomptes de fins al 50%.

La setmana de Barcelona de des-
comptes en oci aconsegueix 15.000
comensals i 600 pernoctacions

Petroli 108,98 1,95 A

Editorial

El nou esdeveniment organitzat
pel Govern per a substituir el
Summit, és a dir el Global Tou-

rism Forum, aplegarà especialistes de
l’àmbit turístic de tot el món per parlar
dels reptes que té el sector a tot el món.
El cert és que Andorra necessita una
activitat com aquesta per diverses ra-
ons. En primer lloc per a donar una
millor imatge a l’exterior i als especia-

listes de diversos països que la visitin
amb motiu de l’acte. Però sobretot per
aprendre d’aquelles experiències en
aquest àmbit que marquen tendència.
L’oferta turística s’ha incrementat i la
crisi fa retreure molts viatgers. Per això
és imprescindible la reconversió del
sector i oferir noves alternatives que
contribueixin que el turisme segueixi
sent el motor d’Andorra.

Un dels jugadors més emblemàtics de la lliga
nacional de futbol diu adéu. Es tracta del ju-
gador argentí del Pidasa Santa Coloma,

Chancha Urbani, germà de Beto Urbani i que va co-
mençar la seva carrera dins del futbol andorrà al
Ranger’s. El futbolista ha pogut disputar competi-
cions europees i la seva aportació sobre la gespa
sempre ha estat del tot decisiva. Ara penja les botes
per motius personals. Molta sort.

Com a consumidors que som,
també som responsables de a
qui aportem beneficis. Estic
segura que després de llegir
aquest breu article a més d'un
li amargaré el dolç. Des de fa
molt de temps, diverses asso-
ciacions que treballen en con-
tra del tràfic de persones i l'ex-
plotació infantil vénen
denunciant un fet que sembla
desconèixer la majoria dels

habitants del primer món.
Més de la meitat del cacau
que es consumeix al món pro-
cedeix d'Àfrica, on treballen
gairebé 300.000 nens, la majo-
ria enganyats i torturats. El
descontrol i l'anarquia en les
plantacions d'Àfrica occiden-
tal ha fet impossible el registre
de la qualitat laboral a les pro-
duccions destinades a occi-
dent. L'esclavitud segueix vi-
gent avui dia, explotant nens
que en alguns casos no supe-
ren ni els 7 anys d'edat per tre-
ballar a les plantacions de co-
tó, cafè i cacau, sobretot a
Costa d'Ivori.

El 2001 les principals multi-
nacionals i explotadores del
cacau a l'Àfrica es van veure
obligades a signar un acord
internacional anomenat: "Pro-
tocol del cacau" per posar fi a
les pitjors condicions de tre-
ball infantil. Però tot això no-
més ha servit per rentar su-
perficialment la imatge de
companyies com Nestlé.
Aquesta companyia es dedica
a comprar cacau en mercats
internacionals, barrejant-lo
perquè sigui impossible la se-
va catalogació i procedència,
amagant així que la seva xoco-
lata formi part del tràfic de
nens esclaus. El periodista
Tony van der Keuken va ro-
dar un impressionant repor-

tatge sobre el "cacau" que
manté Nestlé, i altres compan-
yies, a Costa d'Ivori. La res-
posta d'un directiu de la mul-
tinacional va ser: "Aquest bé,
digueu-ne esclavitud, però
tots sabem que seguiran sent
pobres de tota manera". El te-
ma no ha estat tancat i molts
més reportatges estan traient
a la llum aquest terrible pro-
blema de què tots som culpa-
bles en consumir els seus pro-
ductes, com per exemple el
reportatge de la BBC, anome-
nat Bitter Sweet (Dolç amarg)
i The Dark side of Chocolate
(el costat fosc de la xocolata).
Gràcies a aquests documents
gràfics ja associacions com
Stop the Traffik, i col·labora-

dors anònims locals, s'han
aconseguit rescatar centenars
de nens que moltes vegades
desapareixen sense el consen-
timent dels seus pares.
Aturem de consumir els

productes de multinacionals
sense escrúpols. Segons UNI-
CEF, cada any moren 1,4 mi-
lions de nadons per no ser ali-
mentats amb llet materna.
Nestlé promociona el consum
de llet en pols a les zones més
pobres del planeta, en els hos-
pitals, els mateixos doctors els
convencen que és millor que
la llet materna, manipulant
aquestes mares que barregen
la llet en pols amb aigua no
potable, amb recipients no es-
terilitzats i sense poder ni lle-

gir el prospecte perquè són
analfabetes. Som tots respon-
sables dels productes que
comprem, amb els nostres di-
ners mantenim aquest negoci
fosc i terrorífic. Només espero
que la nostra consciència ens
avisi cada vegada que ens vin-
gui de gust un dolç que no
procedeixi del comerç just,
pensar que la xocolata que
consumim està extreta amb
les mans d'un nen que ha estat
desposseït de la seva família i
la seva llibertat. ¿Seguirem
sense fer res? ¿Es mereixen
que comprem els seus pro-
ductes? No financis el tràfic
de persones ni l'explotació, ni
la manipulació d'aquestes
grans companyies.

ESTHER GÓMEZ

El dolç més amarg

La llotja esportiva

L’oportunitat del Global Tourism Forum Adéu a un mític jugador

SE’N PARLA MOLT

Demòcrates per Andorra va fer ahir la presentació pública. El projecte en-
capçalat per Antoni Martí presenta unes llistes força competitives en
l’àmbit territorial i molt ben compensades en la candidatura nacional.

Ara queda una part més feixuga però imprescindible: donar a conèixer a la ciu-
tadania les seves propostes de Govern i, sobretot, per sortir de la crisi.

INTERESSANT

El regnat del Carnaval està co-
mençant i el fet que a tot el pa-
ís hi hagi molts actes relacio-

nats és positiu. I ho és perquè
demostra la vitalitat de la tradició.

Estan preparades les empreses
per a usar les xarxes socials?
Una experta ha alertat que un

ús poc mesurat del món empresarial
d’aquestes eines pot resultar contra-
produent.

Presentació de Demòcrates per Andorra

Cartes dels lectors

La secció de cartes és
oberta a la participa-
ció de tots els lectors
i lectores. Poden fer-
les arribar a redac-
cio@mes.ad les cartes
han d’anar signades,
indicant el número
d’un document d’i-
dentitat i un telèfon
de contacte.

DISCUTIBLE

Carnaval Xarxes socials i empreses


