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Continguts del dissabte 30 de setembre, diumenge 1 i dimecres 4 d'octubre de 2006

Solidaris

solidari@rtvv.es

Solidaris, un espai que ens trasllada al món de les organitzacions no governamentals i de les accions
d'ajuda humanitària. Un programa imprescindible que ens ajuda a formar-nos una visió global de la
humanitat que ens envolta.
Solidaris s'emet per Punt Dos dissabte a les 10.30 i per TVVi diumenge a les 4.30, i es repeteix en
Punt Dos dimecres a la 1.15.

Esta setmana:
LA IMMIGRACIÓ: SOLUCIÓ O PROBLEMA?
Els interessos empresarials i econòmics per a obtindre mà d’obra immigrant,
contra el problema polític i social que genera l’arribada massiva d’immigrants
sense papers a Espanya.
CASA ÀFRICA
Dembel Fati és un immigrant senegalés que aconsegueix fer-se un lloc en la
societat valenciana i obri un centre d’art i cultura africana per a mostrar la
millor cara del continent africà.
LA VEREMA DELS IMMIGRANTS
Els empresaris reconeixen que sense els immigrants la campanya de la
verema no seria possible.
BALANSIYA
Per a conéixer la cuina àrab més bona no és necessari travessar l’estret. A
València el restaurant Balansiya ofereix una cuina magrebí de la màxima
qualitat.
LÍBAN
El drama humanitari dels bombardejos israelians a la població civil.
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