
Rafa Allepuz

Davarit d'aquestes dadesse'ns plantegen -diferentes qüestions:
Cóm s'ha arribat a .aquesta situació? Quin paper juquan les
lnstitucions que a nivel! internacional s'han creat per tractar aquests
tem es ?' Quina resposta haut íen de don ar les "de rnoc rá c les
hist órtques" deís pateos industriaUtzats? Qué podem ex igir als

, nostres diriqents? Que sns hem d'exi~i r a nosaltres,mateixos? '

De tetes aquestes qüestloris podriem fer g r~ms dissertacions,
pero aral par raons d'espai ens centrareni nómés en una i mplt
breurnent.' és la que fa referencia. als orqanlsmes internacionals que
recentment van estar de comrnemoracions: el F,MI i SIRO.

No cal incidir en el seu procés historie de creació, encara que no
-s'ha d'oblidar, perqué quan una institució es crea amb un objectiu
concret ha de respondre deis seus propís errors. · ,

Aquests "organismes no ha; fet més que seguir les directr ius
"" . d'.una ideoloqia q\.le va rnés enlla

de l'arnbit estri ctamen t
ec.onomic, malgrat han utilitzat

. les politiqu és econ ómiques como
~ a instrurnents, Les di rectrius a

destacar les podrlem resumir en:

- Poder de decisi ó exclusiva
per pa rt "d e.l s pats os ~.'
lndustrlalltzats . uns més que
altres , en func ió de la seva
pa rticipaci ó . en el fon s
cornun itari . .

- Incentivar ~~1 crei xemen t
deis parsos industrla litzat s a
q úa lsevol pre u, i a ritmes
accelerats : inc rementant ) es
diferenciés trespecte els palsos
subóesenvolupats.

t _~". _ ." , ~ "

- Potenciar l'ajut al desenvoluparnent deis palsos pobres amb'
caire paterna lista i ínteressat, condicionant els ajuts al ccrnpliment-de
polítiques econorniquesneoílberals, que no tan més sin ó impedir-Ios-
hi eldesenvotupament autócton i privar-los de la Ilibertat de 'decidir
per si rnataíxos sobre el seu futur i.la seva manera de funcionar.

- Ma rca r les, direct rius del tuncionamen t deis msrcat s de
productes als que es pot acudir corn a compradors o venadors: Són
les corporácíons rnultlnacipnals. les que tenen la potestat de decidir

... els preus de les seves compres i de les vendes .

Com a conclusió podrlern dir que aquestes institucions igual que
altres estaments naclonals o" internacionals serveixen com a eines,
per' l'obteñció d'uns objectius maxlmítzadors d'uns -valors i utilitats
materialistes que afavoreixen el désenvolupament i' qualitat de vida
d'uns segments redutts de la població mund!al a Gosta del 'sacrifici j .

pat iment d'un alt re seg ment molt més"nombrós de la població .
Aquest fenomen s'-ha de fer presen t d'una manera con stant' en
benefici de la hum'a'nitat, en benefici d'un-mode de vida que ens

-afecta a tots per igual. No ob lidem les repercusions a que ens
pórtara I'augmen"tde I!,s des iguailats. Cal fer JU STiCIA. .
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. Durant aquests días es torna a parlar amb insistencia de les .
desigua ltats 'existeots entre els ditarents' paises de l rn ón per dos
motius principals: la cornmernorací ó del 25 aniversaf de la crsaci ó
del FMI, del B¡"RO'i la carnpanya del 0,7%. .-

Pero cal ser conscients del qge"aixó repr.esenta. .

Evidentment éxísteix una injusta d istrib~ció de.les rendes que es
generen al món cosa que 'provoca una desigual disponibilitat de
mitjans 'pel creixement economic.

Igual,ment es constata qué él creixement econornic no equival a
dasenvolup árnent huma, així ho ex posa I'info rme sobre et
dese nvolupament huma de J'any 1992 présentat·pel Programa de les
Nacions Unides per ai Qesenvólupament (PNL!O).' Es .dernana que
aquest desenvo lupament es posi al ce ntre, en l'e stabliment de
polítiques econ órniques .i que es considerin la major ia de varíants
econom iques , . no com a -. ' ... .
objeetius sinó com -a mitjan s per
a reduir distancies entre ríes i
pob res, i aconseguir un món on
la in.equitat vagi essent
el iminada.

Per exposar breument les '
desíqua ltats estructurals j qué

. és e l que_ ' ~s reclama" amh
aquesta campanya de l 0,7%
1em una ~b r e u ánal ist de la"
situaci ó recolzant-nos en dadas ;,!:
tact litades pe l da rrer Informe . '1-
sobre el desarrollo mundia l' ~

1994 que ha elaborar .el- Sane ~

. Mu ndial i que aporta dadés '"

rste rents aI'any 1992. El ~MI ES REUNEIX PEA: ANALlTZAR LA §ITUACIÓ' ECONÓMICA MUNDI~L

El país que dtsposa de l .
PNB-per capita més ba ix de;] rnón és MO!i~mblc amb .60$, que
equival aproxírnadarnent a unes 8,700 ptes. per persona i any. Per
contra ·el país qu'e' disposa del més alevat ás.Sulssa ambo36:080$,
que equival a unes 4,.690.000 ptes per persona i any. La diferencia
entre un i I'altre no requereix eomentaris..

, La mitjana mund ial és de 4.280$ que equ ival a 556.400 ptes. Pel
que fa a l'Esta t espanyol és de 13.970$ equ iva lent a 1.816.000 ptes,
Com podem apreciar en el nostre éstat estem molt per sobre de la
mitjana mundial.

·Segons ·aqÜestes dades dedutm .que el 0,7% de l PNB que es
'reclama co rn ajut al desanvoluparnant -dals paisos rnés pob res
representen la quantitat de 495 rnilers de milióris. . _ ~'

Els paisos que disposen d'un PNS per caplta infe:rior a la mitjana..
teneo una població tota l. de 4.>188 milioos d'habitants, ·quan la
pobládó mundia l és de 5.438 milions, És a dir, nomé~ un 18% de la
població r:nundial vivim en els paIsos amb PNS per capita per sobre
de la mitjana,

Si considerem la població q'ue viu en els paIsos que el 'p ~op i

Sanc Mundial qualifica de PNS·per' capita baix i mitja-baix, per sota
deis 2.730$ (354.900 ptes., pe , persona i any) , qu e és de 4.132 '
milions d'habitánts , 'arribem a la deducció de que el 0,7:% del nostre"
PNB representa unes 125 ptes . per pe rsona.
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SALUTACIÓ

ALGUNES REFLEXIONS SOBRE LA COOPERACIÓ
El món en que ens ha tocat de viure es caracteritza per ia ve locitat. Pero si visi tern.un país de l'Á frica negra, per exemple, un s'adona que

allá el lemps és quelcom dileren!. - .

Els paisos desenvolupats s'han equivocat massa vagadas en la percepció deis paises en víes de desenvolupament i, per tant, en les
seves relacionsenvers eus.

És per aquest motiu que cal reflexionar al respecte, aprofitant que el Centre de Coopeació Internacional de la UdL inicia una pub1icació -ía
revista Del Sud- • adrecada a persones que poden vir,:¡cular-seen algun moment o allre a la cooperació.

En prime r Iloe, puntualitzar que els beneficiaris són la gent que viu a rarea en el desenvoluparnent s'esta produ int. Tradic ionalmen""t
aquestes persones no han tingut cap oportunitat per fer sentir ets seús punts de vista respecte els seus pfopis ,requeriments, ni les seves
necessitats han disposat de vies d'expressió adeq uades. Les actuacions que es puqu in plantejar en aquests paisos han de tenir en compte el
medi etnoqr átíc i la capacitat del siste ma local per resoldre els probl emes. És neces sari un enfocament "adrecat a l'u suari ", amb
plantejaments interdiscipli nars.

El repte per als qui realment v'ulguin cooperar en el desenvolupament passa peor entendre els mecanismes del suboesen voluparnent, aíxí
com la recerca de solucions a problemes específics. Enfront la urgencia de la problem ática, resultara més important 'ier el que sigui correcte
en el moment correcte", evitant demaqoqies i patemalismes.Caldra analitzar si una acció a curt tertnini pot hipotecar els objectius a lIarg

, terrniní, que són els que poden conduir a situacions de desenvolupament sostenible.

-
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Ja la molls anys que es parla del 0'7%. Deíet, des que al 1972 Espanya va signa! l'Acord per dedicar aquest percentalge del PIS ats
palsos menys desenvolupats, tal i com es va decidir en la Resolució de les Nacions Unides d'aquell mateix any.

Per gua aquest 0'7 %? Perqu é cada dia la diferencia entre ríes i pobres és més clara i notable. no tan sois en .el sud, sinó també en els
paísos del nord.

Perqué el nivell de consum deis paisos enriquits és el causant de forma directa j indirecta de la miseria deis palsos, no pobres sinó
empobrlts , No podem callar o ésser ~ndife rents ctavant d'aquesta injustic ia i manca de solidarttat.

Hi ha moltes coses que podem fer cadascú de nosal tres, cornencant per cedír el 0'7% de les nostres petites, o grans assiqnaclons
mensuals, fins a ésser militants ' de la Comissió pei 0'7% de les Terres de Ponent o, senzillament dedicant una part de la nostra vida al
volu ntartat en favor deis pobres o necessitats del Tercer Món, i també com no del nostre Quart Món. .

Us preguntareu, qui som? Som un grup d'entitats i persones que ens volem cornprometrearnb la idea de justi cia i exigim que les
institucions compleixin els acords siqnats. També volem assegurar que el volum d'ajuda es g~stioni de forma eñcac i transparent rníüancant
ONGs (Organitzacions No Governamentals), per ajudar veritablement al desenvolupament deis palsos més necessitats. Paises on milers de
persones estan morint dl áríam ent de fam. Som consc ients que amb el 0'7% i les nostres petites accíons no" arreglarem tota aquesta situació,
pero creiem ferm~ment que cal fer un primer pas cap ala igu~ltat i la justicia, . ' , ' . ~ ~ "

Cal fer sentir la nostra veu a la recerca d'un món millor i més [ust, sobretot més just .

Del Sud. Febrer de 1995.

El Centre de Cooperació I n te r~ ac ional (CCI) de la UdL, va néixer el curs passat amb la 'intenció d'aglutinar i catalitzar els estorcos "deis
membres de la nostra comunitat universitaria en la lluita contra les injusticies á les quals es veuen sotmesos ets patsos anome nats del Tercer
Món.

Des del seu inici el Centre es planteja com a principal objectiu el sensibilitzar els membres de la UdL sobre la situació de deseq uilibri
existent en lss-relacions nord-sud, tot fomenta nt valors de solidaritat, sense oblidar que aquest procés ha de ser de doble vla, per així poder
enriquir-nos mútuament.

Per aquest segon curs ens plantegem, com a principal fita , el que tots ets membres de la nostra comu nitat universitar ia coneguin
l'ex ístencia del CCI, els seus objectius, la seva forma de trebal! i sobretot com pod er-h! col.laborar, per a que entre tots puguem fer minvar
l'abisme que separa els patsos pariferics del centre económic format per parsos consumidors de recursos que espolien els prlrners.

La revista que ara tens a les mans ens ha d'ajudar a divulgar i aprofund ir en la realitat que.envolta el Tercer Món, intentant que sigui
rigorosa, pero al mateix temps tácil de lIegir i d'entendre , fugint de titulars írnpactants i de dades macroeconórníques que sovint ajude n a
encobrir la realitat. •

L'equip de redacció espera i desitja que et servelxi per a enriquir-te humanament i que si tens qua lsevo l cosa a dir' no dubtis en posar-te
en contacte amb nosaltres .
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Encara que s'ha fet moita propaganda en
favor del tu risrne, la gent no ha ve u amb
bdns uus, perq'ué tu no tens per menjar i, per
un altre costat, alto només és luxe i dólars.
Imagina't un carrer buit, on Ies .botiques han
tancat perqu é no tener) res per -posar als
aparadors i lIavors , obren una [olería. per a
turistes, per que a Cuba fins i tot un metge o
un enginyer no pot comprar res perqué no té
d ólars, ja que amb els pesos no pot comprar
gairebé res.

A més, el regim, tot i que ara ha canviat
una mica de política, ha prohibit sempre que
~I clutada cuba es relacion és amb el turista.
Encara hi ha hotels, bars i platges on els
cubans no poden accedir i aixó provoca
malestar. Ningú s'hagués pogut creure que
despr és de la revol ució pogués ex isti r a
Cuba una platja privada.

P. La legal i t zaci ó de l dolar ha
co ntribuit a millorar la si tu aci é?

R. La legalització del dólar ha perrnes
-que la comunitat cubana deis ¡;OllA pugui
enviar diners ats seus familiars i així aquests
han poqut millorar la seva situació, pero aíxó
té la sev a vessa nt negativa p e rq u é les
diferencies entre la població comencen a ser
importants.

D'allra banda, la legalització del dólar ha
fe t que "" la moneda nacio nal cai gués
estrepitosament. Si abans un dolar equivalia
a cinc pesos ara n'equi va l a setanta. La
inflació s'ha disparat i el govern ha tíagut de
posar més írnposfbs i pujar els preus ríe l
.rebuts . Un sou rnit i á d' un 'cuba és
d'ap roximada me nt 200 peso s : un' dó la r
encara continua sent gairebé la meitat d'un
sou,

P. I la in d ú s t ri a t ur ísti c a, com
c ontrasta amb tot aix ó. Co m ho ve u la
genl del país?

R T~ts els recursos del-país són en base
al turisme , tot i que existeix la. indústria del
sucre o de l tabac , cada vegada és més
important aquest sector. .

Leo Badia I Francesc Catala

pateixen e/s qui neviten l'iIIa dia a dia, bastant diierent de
. la que poden conéixer la major ia de turistes que hi
passen.

rnitificat pels cubans i que sabem que no és
or tot el que Ilueix, la gent conaix on va. En
tots' aquests anys de gO.vern rev.olucionari
s'ha recalcat sempre com són de dolents els
Estats Un its, tot i aix í, sernpre hi ha una
esperanca.

P. Un co p es va saber que els balseros
se rien confinats a Guantánamo, per
que con.tinu a la fugida?

R. Jo cree que perqu é sabien que
així evitaven el risc de la travessa, ja
que serien reco lll ts pels americans i,
perqu é d'aitra banda, pénsaven que un
cap allí podrien entrar als Estats Units. A
la gent li era difícil creure que després
de lants anys de po lí tica nord
amer icana que inc itava els cubans a
ma rxar de · l'ill.a ,ara, de cap , . ets
acabessin don ant l' esquena. Pr imer,
se'ls convida afugir i, després se'ls confina a
Gu antánam o amb una co ndic ions mol t
do len te s , pract ica rnent de cam p de
concentració. . '

P. Que queda ara a Cuba del fenomen .
deis balser.os?-

R. Les coses passen i la vida.segueix.
Els cañvis que vol fer 'el govern no donen el
seu f ru it. Valen prlor rt zar e l t em a de
I'alimentació de l pob le cuba per ó sense
recursos no es prospera, El gran problema
de l'illa , a casa , al ca rrer, és un problema

d' a llrn entacl ó. La gent s i din a no ,
esmorza i si esmorza no dina i els qui
pateixen més aquesta situació son els
nens i els ancians.

P. Am.b aquesta situa éió lím it, la
comu nitat in ternacional est a f ent
estoreos per env iar ajut humanitari a
Cuba?

R, L'ajut inte rnacio náJ és mo lt
pobre: no existeix ajut sistematíc ni de
gran tonatg'e.-De qualsevo l manera,
qualsevol típus d'ajuda s'agraeix. Quan
es van enfonsar els regims comunistes
es van acabar els ajuts per al nostre

país i és llavors quan ens adonem..... que son
més depenents d'altres países que quan va
tr torn tar larevo luc ló , ja qu e lIavors no
s'irn portaven tants prod uct es de pr imera
necessiiat , tal i corn despr éses va fer.

S' ha de dir pero que el bloqueig que
pateix Cuba' és molt fort i ha contributt a
pro vocar la .dura situac ió actua l. A lguns
creuen que el bloqueig servirá parque Fidel
caigui rn és aviat.:pero jo no. ha crec perqu é

així té una excusa per donar al poble. Els
poc s recurs os que existeixen. a Cuba
serviran per mantenir ersist~ma.

Lorenzo Avilar és un músic cuasque ha estat uns dies a
L/eida, amb ·e/l hem poqut compart ir le s sempre

• esperedes noticies de la situació actual de Cuba, la que

UNA VI SI Ó DE LA CUBA DELS BALSEROS

P. Quan i pe r que es proquei x la
fug ida massiva de cubans de I'illa cap al$
Eslals Unils?

R. Durant tal el pe ríode revolucionad
aquest fet s'ha procutt .en diversas ocasions ,
ja sigui de forma a"illada o muttltudln ánarnent.
El t riomf de la revol ució va pro vocar un
exoce massiu de cubans, principalment de la
burqesta i, durant els anys 80 l'exode es va
tornar a repetir. La rugida deis balseros, tal i
tarnb é ser una fugida massiva, és totalrnent
diferent. Ara han rnarxat molts professionals
de I'i lla , genl arnb un nivell cult ural alt ,
mentre que als anys 80 va rnarxar l'e larnent
co rromput de Cuba, per aquest motiu els
maréaditos, com els diuen a 'Miarru, tenen
molt mala fama.

P. L1avors, que va impulsar aquests
cubans a marxar de Cuba, quin seria e~

perfil d'un balsero?

R. Les ganes de canviar. La seva act itud
ja no respon a-problemes polítics - a Cuba....
practícament no es protesta- . La qüestió és
que la,situació al país és molt difícil,' existeix
un blpqueig molt dur ¡ també un autobloqueig
mo lt fort. Són molts anys patint aqu esta
penúria i la gent decideix arriscar la vida al
mar perqu é desitg en una oportunítat per
canviar la seva situacíó socia l, sabent que
eís pot sortir bé o malament, és igual. Potser
aquesta és la idea que generalitza I'exode de
cubans.

L 'ENTREVISTA

Els balseros són gent, diríem, ferida de
mort, en el sentit que posen en perill la seva
vida i la de la seva familia perqué p retereixen
qualsevol altre destí que el de morir a Cuba.
Si a Cuba ex istiss in condicions per poder 
viure no marxarien de l'iIIa, emigrar sernpre

. ha estal un fet traurnatic.

P. I pe! que dec ídelxen anar als Estats
Units?

R. Perqué és el pa ís que més apro p
¡ . tenen I perque sx lstelx una comunitat de

cubans molt torta, amb gran poder'economic'
i polftic, que ajuda els immigrants. De tata
man era, cal pr eci sar que no és un país

Del Sud. Febrer de 1995.
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Aquesta secció del centre s'esta estructurant aquests dies i com podeu veure ja tenim un grapat de Ilibres al vostre abast , també hi ha
. conferencies gravadas i properament disposarem d'algun reportatge en video. El fans esta a la oficina del cel i el podeu consultar en l'horari

habitual ; també hem previst un sistema de préstec a través del qual padreu Ilegir, escoltar o veure el material a casa vostra. No dubteu en
suqqerír-nos els títols que més us interessin. D'altra banda també rebrem els donatius que s'adiguin a les materias del fans, per aíxo si podeu
col-laborar amb nosaltres gravant un reportatge sobre el Tercer Món, alguna conferencia o portant algun llibre que ja nagiu Ilegit, us ha
agraírem. - .

Els !libres que actualment hi ha al fons són els següents:

AREGUI, Ion. Voces de Colombia: un.mirada a una sociedad urgente. Donostia : Tercera prensa, 1994.234 p.

BURGOS, Elizabeth. Me ll amo Rigoberta ·Menchú.y asi me nació la conciencia. Barcelona : Seix Barral, 1994. 284 p.

CALVO Ospina, Hemando. Perú , los senderos posibles..Tafalla: Txalaparta, 1994.222 p.
CHIÁP AS, la palabra de los armados de verdad y fuego. Barce lona: edidionés del Sirbal, 1994. 351 p.

CHOMSKY, Noarn. Discurs polític : Tres conferencies a Catalunya. Barcelona: Empúries, 1993. 102 p.

CHOMSKV, Noam. Las intenciones del Tío Sam . Tafalla : Txa laparta, 1994. 153p. ..

DESARROLLO, pobreza Y,medio ambiente : FMI, Banco Mundial, GATT al final de s.iglo . Madrid: Talasa, 1994.224 p.
OIMENSTEIN, Gilberto. Los niños de la calle en Brasil. La guerra de los ntños.Asestnato de menores en Brasil. Madrid: Fundamentos,
1994. 140 p.
DUMDNT, René. En favor de Á'frica yo acuso: diario de un agrónomo en el Sahel ~n vias ·de destrucción. Gijó,n : édiciones Jucar , 1986.
418~ . .
~ARAIZAL, Cristina. El dolor in.visible: ·una experiencia de grupos de auto-apoyo eon mujeres salvadoreñas. Madrid : Talasa, 1994.

• 128 p. .
. GARCiA, Txema. El Salvador: de la lucha armada a la negociación. La huella vasca. Tafalla : Txalaparta, 1993. 244 p. -

:.. HERNÁNDEZ, Teresita. Mujeres indígenas hoy: aportes para la discusión desde una perspectiva de género. · Mad r i~ : Talasa, 1992".
138 p. ' ,

HORRIE , Chris. ¿Qué es el Is lam? Madrid : Alianza, 1994:400 p. .

MURGUIALDAV; Clara. Nicaragua, revolución y feminismo (1977-89). Madrid ; Revolución, 1990. 314 p.
NORTE Y Sur. Barcelona: lnterrn ón, 1994.·96 p.

NORTE Y Sur: la 'fábrica de la pobreza. Madrid: Editorial Popular, 1994. 254 p.

El ORDEN económico mundi al : (Fondo lYIonetar io Interneional, Banc~ lI!1undial y GATT) Madrid: Sfntesjs , 1994. 260 p.

ROUIL LÉ o'OrteikHenri. El tercer mundo : claves de lectura. Santander: Sal Terrae, 1994.156 p.
.... . TENDENCIAS mundiales de cambio en los va lores sociales y políticos. Madrid ·: Fundesco, 1994. 770 p.

ACTIVITATS

Ja han transcorregut tres mesos del present curs ~ en el CCI hem anat re álitzant diferents activitats, rnajoritáriarnent de sensibilització. Han
estat unes jornades sobre I'ordre socío- éconorruc múndial sota el títol genéric "Sostenint la injustlcia", en les quals es va posar sob re la taula
el tema de les diterencies que es mantenen entre les econornies nord-sud. En aquesta mateixa línia s'hanepronuncíat quatre confe rencies
relatives a la situacio actual de Guatemala, amb els companys de les cooperatives CElAD , i una vídua de la Asociación devtuaes de
Guatemala, de Nicaragua en va parlar Orlando Pineda sobre qüestions d'ensenyarnent i cooperatlvisme en el país centroarnericá, l'última va
ser la conferencia sobre el 0'7 %del pressupost que s'hau ria de destinar a cooperació i les seves repercusions a nivell mundial, _que la va
pronunciar Jorge Calero. .. -

D'altra banda t íns el passat 21·de d,?sembre va estar en marxa el concurs de logotips i articlesd'opinió per al CCI, amb aquest concurs es
pretén obtenir un logotip pel CCI i uñ recull d'articles d'opinió sobre la tem ática del Te rcer Món. .

Segu int en el fil d'aprofundiment i coneixernent directe de la realitat del Tercer Món properament es creara un espa i de debat on a mode
de tértúlia es podrá dialoqar entorn al tema escollit, la nostra idea és que en un clima distes es puqui. parlar del que-ens interessa de Ja
problem ática nord-sud, de les vivancies que hern pogut tenir en el Tercer Món, i de les inquietuds que ens duen cap a aquesto No cal ser cap
expe rt per part icípar-hi només cal teni r ganes de dialogar, o simplement d'escoltar.

P ropsrament rebreu informació dé les Brigades-95, aquesta actívitat que es realitzara durant I'estiu del 95 .consisteix en. participar en les
brigades. que s'ofere ixen des del Cel , ja tindre u més informaci,ó a través d'uns tr íptics que properarnent s'edítaran. Les brigades seran a
Guatemala, Nicaragua i Cuba.

I els cooperants de I'itny 9'5 [a podeu anar preparant els projectes perqué la Convo catoria d'AJuts per a Projectes ja esta en marxa , podeu
demanar res bases-de la convocatoria alVice-rectorat de Helacions lnstituclonals i Serveis de-Campu~.

Aquesta és una mostra de' les activitats més immediates del CCI , ¡;sperem que us agra'di la idea de participar rno dubteu si teniu algun a
vivencia que vulgueu compartir en algun deis espais esmentafs veníu al CCI en l'horari habitual de 12 a 14 hores o bé truqueu-nos, al 702000
ext. 3144, i allí entre tots ho orga nitzarem. Anim r

Del Sud. Febrer de 1995..
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