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SÀHARA

La caravana solidària la gestiona el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Els hospitalencs donen més de
dues tones de material higiènic
Un any més, els hospitalencs han col·laborat en la recollida de material i de diners per
a la sisena Caravana Catalana per la Pau. A mitjan juliol el carregament sortirà cap
als campaments de refugiats sahrauís a Algèria. D’altra banda, ja han arribat a la
ciutat els 30 nens i nenes que passaran dos mesos amb les famílies acollidores

Les entitats de la ciutat i els particulars han col·laborat amb la caravana que cada any fa arribar material humanitari als sahrauís refugiats en els campaments ubicats
al desert d’Algèria. La sisena Caravana per la Pau al Sàhara Occidental, organitzada per la Plataforma Catalunya amb el Sàhara i el
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, arribarà als campaments a principis del mes d’agost.
Com sempre, L’Hospitalet s’ha
abocat en aquesta empresa solidària organitzada per intentar fer
una mica més fàcil la vida en els
camps de refugiats. L’Associació
de Famílies Solidàries amb Nens
Sahrauís, que ha estat al capdavant de la recollida, ha aconseguit
aportar a la caravana dues tones
de material d’higiene personal (gel
de bany, xampú i sabó en pastilles). Per la seva banda, l’Ajuntament ha fet una aportació de dos
milions de pessetes.
El termini per recollir el material per a la caravana d’enguany
s’ha tancat al juliol. El passat dia
10 es va fer a Barcelona la tradicional festa de comiat de la caravana,
en el parc de la Ciutadella amb la
presència del president del Parlament, Joan Reventós.
Les campanyes de recollida
s’organitzen d’acord amb les ne-
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Una jove sahrauí dins una haima a la rambla Just Oliveras durant la campanya solidària anterior
cessitats dels refugiats, necessitats que transmeten els representants del Front Polisari. En aquesta ocasió es va demanar material
higiènic i vehicles. Una altra part

important de l’ajuda la constitueixen les aportacions econòmiques.
Segons dades del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament,
s’han recollit gairebé 31 milions.

Les caravanes per la pau no
només tenen per objectiu fer arribar l’ajuda humanitària recollida a
Catalunya, també volen servir de
recordatori d’una situació que ja fa

L’ajuda
humanitària
recollida a
Catalunya
sortirà cap als
campaments
aquest mes
més de 24 anys que dura, des que
el 1975 Espanya va descolonitzar
el Sàhara Occidental.
En aquell any es va firmar un
acord tripartit pel qual l’Estat espanyol feia cessió de sobirania a
Mauritània i el Marroc, que es van
repartir el territori. El poble sahrauí
es va veure abocat a la guerra i a
l’exili.
El 1997, el Marroc i el Front Polisari van signar un acord de pau
que incloïa la celebració d’un referèndum d’autodeterminació que
encara s’ha de fer. Segons les últimes converses, la consulta tindrà
lloc al juliol del 2000, un cop superats els desacords existents entre
les autoritats marroquines i els representants del Polisari per establir el cens electoral que podrà participar.

30 nens sahrauís descansen a la ciutat
Nou entorn, nous amics, distraccions i una família d’acollida temporal. Això és el que tenen durant
dos mesos 30 nens i nenes sahrauís que des del passat dia 30
s’estan a L’Hospitalet. La seva estada és possible gràcies a l’interès d’institucions i entitats solidàries de tot Catalunya que, des de
fa anys, han unit els seus esforços per allunyar durant un temps
un grup de nens de la duresa quotidiana dels camps de refugiats.
A L’Hospitalet, l’Associació de
Famílies Solidàries amb Nens Sahrauís es fa càrrec d’acollir els
nens i de seleccionar les famílies
que volen tenir-los a casa. També
intenten que pugin tornar els nens
que han de fer un tractament mèdic, difícil de seguir als camps.
Ajuntament, Associació i Consell de la Joventut i l’Esplai s’encarreguen d’organitzar les activitats que desenvoluparan els nens
durant el temps d’estiu que estiguin a la ciutat.
Els petits sahrauís rebran l’a-

collida de la ciutat en una festa organizada pel Consell de la Joventut i l’Esplai al parc de Bellvitge.
D’altra banda, fins al dia 30 de juliol, els nens aniran cada matí al
Poliesportiu Les Planes i assistiran algunes tardes a les activitats
del Campus Solidari organitzat pel
jugador de bàsquet hospitalenc
Xavier Fernández.

Per primera vegada
s’estaran dos mesos
Per primera vegada l’estada a
Catalunya dels nens sahrauís es
perllongarà durant dos mesos, això permetrà que les famílies acollidores se’ls puguin endur durant
les seves pròpies vacances. Dels
30 nens que han arribat a L’Hospitalet, set repeteixen experiència
perquè fa dos anys ja van estar de
colònies a la nostra ciutat. Alguns
d’ells han estat reclamats per la
pròpia Associació de Famílies Solidàries amb Nens Sahrauís, perquè
necessiten tractament mèdic i als
camps de refugiats d’Algèria no es
possible donar-los-en.
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Alguns nens sahrauís han deixat el desert de Tinduf durant unes setmanes per visitar L’Hospitalet

