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El pròxim dia 23 finalitza la primera fase de la recollida de diners per al referèndum

Una festa d’entitats posa fi a L’H
a la caravana catalana del Sàhara
La Plataforma Cívica L’Hospitalet amb el Sàhara ha
col·laborat en la recollida de diners que es fa arreu de
Catalunya per comprar material destinat a la bona
marxa del referèndum d’autodeterminació. El dia 23
finalitza la campanya local amb una marató solidària
que tindrà lloc a la plaça Eivissa. Abans, però, s’han
organitzat altres activitats

La plataforma cívica ha organitzat
una marató solidària que posarà fi
a la campanya local de la Caravana Catalana pel Referèndum1998. Les entitats culturals i recreatives adherides a la plataforma portaran el pes de la festa amb
una marató de ball que s’iniciarà
a les 12 del migdia i finalitzarà a la
mitjanit. Les organitzacions esportives s’encarregaran dels jocs i
d’altres activitats.
Els diners que es recaptin aniran a parar a la bossa comuna que
es recull a tot Catalunya per cobrir les necessitats logístiques de
la celebració del referèndum. Fins
ara, segons informacions del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament, s’han pogut comprar 20
vehicles tot terreny i 3 ambulàncies, tot valorat en 70 milions de
pessetes.
Aquesta caravana ha estat,
doncs, molt influida per la convocatòria a les urnes. Les peticions
d’ajuda del Front Polisario han estat marcades pel desplaçament
dels refugiats que han d’aixecar
els campaments actuals, fet que
suposa mobilitzar més de 80.000
persones.
Per tal de sensibilitzar la població, la plataforma cívica ha organitzat una sèrie d’activitats, com
una exposició que amb el títol El
Sàhara al cor es pot veure a la sala d’exposicions del centre comercial Max Center. La mostra s’ha fet
a iniciativa de l’Associació de Famílies Acollidores de Nens sahrauís i amb la col·laboració del collectiu d’artistes Amarron. Es tracta d’un recull de fotografies, peces
d’art i artesania del poble sahrauí.

L’APUNT

Balls de
Bielorússia
El grup folklòric de la República de Bielorússia El niño del mundo va fer una actuació a L’Hospitalet el passat 6 de maig al Centro Cultural Claveles, a la Florida.
El motiu era agrair a les
famílies de la ciutat el seu
acolliment durant la seva
estada al nostre país.
Aquest col·lectiu va viatjar
fins a L’Hospitalet convidat
per la Coordinadora de Entidades Andaluzas per actuar a les casetes de les
Hermandades Rocieras de
Carmona i Pastora Almonteña instal·lades durant la
Feria de Abril celebrada a
la localitat de Santa Coloma de Gramenet.
El niño del mundo és
un grup de ball i cant integrat per 130 nens i joves
d’entre 6 i 18 anys. Des del
1993 recorren el món i donen a conèixer els balls típics del seu país i també
d’altres indrets del món com
ara Mèxic, Grècia, Polònia
o Rússia.
L’ensenyament que reben els components del
grup és molt estricte, quan
arriben als 18 anys molts
es dediquen al ball professionalment i altres es queden al col·lectiu com a professors.
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Un any més, les entitats de la ciutat s’han solidaritzat amb els refugiats sahrauís
També s’han fet taules rodones per
parlar de la situació actual i passada dels sahrauís i del Front Polisario. Cal esmentar també el partit
de futbol entre membres del Consistori i de les entitats de la ciutat
que tindrà lloc el dia 22 al camp
de l’Hospi.

Recollida de diners
fins el referèndum
La caravana sortirà cap a Tinduf durant la primera quinzena de
juny, però això no suposarà el tancament de la campanya d’ajuda ja
que es continuaran recollint diners
fins a la celebració de la consulta
electoral, per contribuir a les despeses de l’organització i el trasllat
dels sahrauís a la zona de votació.
El referèndum però ja no se celebrarà a la data prevista, el 7 de
desembre. A falta d’una confirma-

ció oficial, tot sembla indicar que
la consulta s’endarrerirà com a mínim dos mesos. Nacions Unides,
encarregada
de la identificació dels sahrauís que han de
votar, ha decidit prolongar
fins al 31 de juliol aquest procés. També
s’ha anunciat
que podria celebrar-se una
nova ronda de
negociacions
entre el Marroc, l’ONU i el
Front Polisario.
Però el que
és clar és que el referèndum marca un abans i un després. Segons
Maria Lluïsa Ferré, tinenta d’alcal-

de de Cooperació, “si els sahrauís
decideixen construir un estat independent caldrà que passin una
etapa transitòria i les organitzacions internacionals han
de posar els
mitjans”.
Caldrà pensar també com
serà la cooperació que s’estableixi d’ara
endavant. “Si
fins ara la solidaritat estava
enfocada al fet
que el poble
sahrauí pogués
subsistir, després del referèndum haurà de
respondre a altres objectius”, conclou la tinenta d’alcalde.

S’haurà
de mantenir la
cooperació
amb el poble
sahrauí un
cop celebrada
la consulta

