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HAITÍ

Puerto Príncipe, 25 abr (EFE).- El ministro español 
de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, 
se comprometió hoy a garantizar la cooperación 
humanitaria con Haití y a mantener el contingente 
de medio centenar de policías que forma parte de 
la misión de estabilización de las Naciones Unidas 
en este país.

Moratinos, quien llegó ayer, jueves, a Puerto Prín-
cipe en el marco de una gira que también le lleva-
rá a Perú, Argentina y Brasil, se reunió hoy con el 
presidente de Haití, René Préval, y con otras au-
toridades de este país, el más pobre de América.
El ministro español, en una rueda de prensa en la 
Embajada española, anunció una ayuda extraor-
dinaria de 1,5 millones de euros para hacer frente 
a la crisis alimentaria que sufre el país a causa 
del aumento de los precios de los alimentos de 
consumo básico.

En la foto, el ministre Moratinos, l’embaixador es-
pañol en Haiti i la covarxina Rosa Beltrán Sa-
les.

El 7.   30-04-08

Cinema, pintura, festes i multiculturalitat, 
protagonistes de la programació.
 
Les Coves ha fet pública la programació de la 
Primavera Cultural, que discorrerà durant els 
mesos de abril, maig i juny.  El diumenge dia 27 
es va realitzar un acte on l’Ajuntament de Les 
Coves va informar als veïns i veïnes del municipi 
de la formació que s’ha realitzat i dels cursos 
pendents de fer per aquest 2008. En el acte 
van assistir 70 persones que estàvem molt in-
teressades per tots els cursos que l’ajuntament 
havia realitzat i quins cursets es realitzarien més 
endavant.
 
Aquesta ocasió va ser aprofitada pel consisto-
ri per informar també de la programació cultu-
ral prevista per a aquestos mesos. En la pre-
sentació de La Primavera Cultural 2008 de les 
Coves de Vinromà es van tractar tot un seguici 
d’activitats lúdiques, culturals i cursets de tota 
mena. L’equip de govern de l’Ajuntament de 
Les Coves, amb l’ànim d’incorporar a la gestió 
municipal l’esforç i les opinions de tots els co-
varxins/es, va propiciar la creació de diferents 
Comissions. Una d’elles la Comissió de Cultura, 
ha estat la principal responsable del calenda-
ri que es va presentar diumenge passat, però 
també, la participació de moltes entitats asso-
ciatives locals, com ha quedat patent, ha donat 
l’impuls i l’estímul definitiu a aquesta iniciativa, 
de la qual, segons l’organització “es pot dir que 
està pensada per i per als covarxins/es i a tots 
i totes les persones que vulguem participar i 
gaudir de la Agenda que vos presentem”. 
  
Agenda cultural

Abril

Dimecres 30 
22:00h. Aula de Cinema. Cicle Western. “Cen-
tauros del desierto” de John Ford (1956)

 
Maig

Divendres 9 
22:00h. Aula de Cinema. Cicle Western. “Grupo 


