El reportatge “Dones per a un món millor" de Mayte Pascual guanya el Premi
Internacional Harambee

El guanyador d'aquesta 3a edició del Premi Internacional Harambee "Comunicar
Àfrica", ha estat Mayte Pascual amb el títol del reportatge "Dones per a un món millor".
El jurat també ha assignat un premi especial al documental d'Arturo Fuentes Calle
"Terra promesa", produït per DTA en col·laboració amb l'Ajuntament de Calella.
Fides, 2 des. 08
Els premis van ser lliurats durant una cerimònia que va tenir lloc a la Fundació Carlos
d'Amberes de Madrid. En l'esdeveniment va intervenir Florence Oloo, vicerectora de la
Universitat de Strathmore de Nairobi qui va parlar de solucions "africanes" als
problemes africans: “Necessitem una ajuda exterior que respecti els nostres valors, que
doni més protagonisme a les dones, que fomenti una esperança que sí existeix en les
nostres societats” i va afegir: "necessitem el verb ajudar no el d'imposar, perquè els
diners no és suficient. És necessari invertir en la formació de líders que puguin
combatre la corrupció que representa l'obstacle més gran al desenvolupament".
Per la seva banda, Juan Luis Rodriguez Frare, president d'Harambee, va explicar que
“comunicar pot ser la millor forma de cooperar, posant fi al silenci sobre el continent
africà, del qual es parla només amb motiu de guerres i calamitats”. Linda Corbi,
coordinadora d'Harambee Internacional, va dir que “per lluitar contra aquesta versió
parcial i estereotipada, des de fa sis anys es concedeix el Premi Internacional
Audiovisual Harambee”.
El Jurat del Premi ha estat format pel president d'Harambe Àfrica International, Prof.
Giovanni Mottini, l'Ambaixador de Kènia a Espanya, Mr. Mwakau K. Sio, el Productor
de Cinema i TV i Director General de Bipentacom, Javier Bonilla, i el representant del
Comitè Harambee Espanya, Santiago de la Cérvola.
El premi, dotat amb 10.000 euros, és la primera vegada que se celebra a l'Estat
espanyol. Documentals procedents del Congo, França, Sud-àfrica, Xile i l'Estat
espanyol han competit en l'edició 2008 del guardó, que premia les produccions
audiovisuals que afronten de manera positiva temàtiques socials, econòmiques i
culturals de l'Àfrica subsahariana, amb particular atenció a les quals mostren el valor de
la formació com a mitjà indispensable per al progrés i l'harmonia social.
“Harambee-All together or Africa” és el projecte de solidaritat nascut en ocasió de la
canonització de Josep Maria Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, gràcies als
donatius i ajudes dels participants en les cerimònies i de moltes altres persones i
institucions en aquests anys.

