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Pàgina web de Cosint Ideals

Grup original de Cosint Ideals, el 2002. Foto: COSINT IDEALS
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Internet revoluciona les faveles de Rio de Janeiro
• Una cooperativa de cosidores veu com creix l'èxit de les seves creacions des que tenen web

• Les autoritats locals promouen un projecte de normalització social a través de la xarxa

AFP

RIO DE JANEIRO

A la favela Dona Marta, situada als
turons de Rio de Janeiro (Brasil),
treballen diàriament quatre dones
en la cooperativa Cosint Ideals, que
han vist com el seu èxit no ha parat
de créixer des que tenen web.

Les cosidores de la cooperativa,
fundada el 2002, reciclen multitud
de peces abandonades o donades.
Confeccionen bosses, vestits,
samarretes o fins i tot joies, que
són exportades a Europa i als Estats
Units gràcies a la xarxa.

"Treballem sobretot gràcies als teixits que ens proporcionen particulars, comerços i
oenagés", ha explicat Sonia Maria Oliveira, presidenta de la cooperativa, que ha explicat com
la favela s'ha pacificat des que, el novembre passat, la policia es va instal�lar a la zona
obligant que els traficants de drogues busquessin un altre lloc on delinquir.

Contractades per Red Bull

Les creacions d'aquestes quatre dones, que fins ara es venien al mateix lloc on les
confeccionen o a través de catàlegs per correspondència, han viscut un fort increment de les
seves vendes des que són visibles a la pàgina web de la cooperativa, creada el 2008.

La seva popularitat ha crescut fins a tal punt que la marca de begudes energètiques Red
Bull, que organitzarà un campionat de motocròs en Dona Marta el pròxim 27 de setembre,
ha demanat a les cosidores que confeccionin les samarretes oficials de l'esdeveniment.

Paulo Coelho i el projecte d'integració

El Centre Tecnològic de l'Estat de Rio (Proderj, les seves sigles en portuguès) és l'autor de la
web de Cosint Ideals, una ajuda "preciosa", segons Oliveira. "Gràcies a la web, només he de
donar una adreça electrònica. Abans perdia molts compradors i moltes possibles ajudes". El
president de Proderj, l'escriptor Paulo Coelho, ha explicat que aquest projecte d'integració
digital forma part d'una estratègia de "normalització social i de reurbanització de les
faveles".

Llançat el 2004, aquest projecte permet a les poblacions desafavorides l'accés gratuït a la
xarxa en els denominats Centres d'Internet Comunitaris (CIC). En ells, s'ofereixen cursos
d'iniciació, i fins a 12.000 habitants de Dona Marta es beneficien d'aquests centres des del
setembre de l'any passat. En cinc anys, 2,3 milions d'usuaris de 84 centres s'han beneficiat
d'aquesta iniciativa a l'estat de Rio.

La Festa Major de Gràcia deixa, un any mé
record, però també alguna per a l'oblit.
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