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Una vintena de
nens sahrauís
passen les
vacances a L’H
això que vénen per aprendre. “Els
petits són molt conscients de la
situació que viu el Sàhara. Els pares
i mestres els expliquen que vénen a
un país lliure per aprendre per quan
ho sigui el seu país”. Aquí han participat en la manifestació del dia 11 a
Barcelona per la llibertat del Sàhara
però també han gaudit d’allò que
més els agrada, la piscina. # c . s .

Un grup de nens en la tradicional recepció municipal als infants sahrauís a Can Buxeres

Músics i actors cantaran junts per Mali
El cantant hospitalenc Antonio

nal i internacional”. En aquesta edició l’objectiu és aconseguir 90.000
euros per posar en marxa una escola artística a Mali, el cinquè país més
pobre del món.
L’alcaldessa, Núria Marín, ha anunciat que el projecte comptarà amb el
suport econòmic i logístic de l’Ajuntament. “La nostra ciutat és solidària
i entenem que s’ha de lluitar per un
món diferent, tot i que estiguem en
època de crisi”.
Han confirmat la seva participació
Dani Martín, Mònica Cruz, Sidonie,
Sergi Arola, Siniestro Total, Ana Torroja, Luis Tosar, Andy y Lucas, Edurne, José Mota... # r . salguero

l
Orozco, president de la Funda
a

ció Voces, acompanyat d’altres
artistes i de l’alcaldessa Núria
f
Marín, va presentar a Can Bua
xeres el concert solidari Voces
r
X1Fin:Juntos por Mali que tindrà
g
lloc el 16 d’octubre a La Farga.
a
Músics i actors del panorama nacional compartiran escenari interpretant per parelles temes que
després es recolliran en un nou disc
que sortirà a la venda el 19 d’octubre.
Orozco ha explicat que l’ONG que
presideix vol aglutinar veus “per crear-ne una de sola més contundent”
a favor de causes solidàries. En
aquest sentit, ha dit que “pretenem
convertir L’Hospitalet en punt de referència de la solidaritat nacio -

gabriel cazado

Vint-i-cinc petits sahrauís d’entre 7 i 12 anys passen l’estiu a
L’Hospitalet acollits per famílies
de la ciutat. Aquestes vacances
solidàries són ja una tradició
a casa nostra impulsades per
l’Associació de Famílies i Amics
del Poble Sahrauí, que, des de
fa 20 anys, col·labora amb el
Front Polisari per fer-les possibles. L’Ajuntament també hi
dona suport i, a més, aporta
material escolar i sanitari, i ajuda a fer petites escoles en els campaments de refugiats sharauís.
Aquest any, mentre a altres ciutats s’ha reduït el nombre de famílies d’acollida, potser per la situació
econòmica, “aquí la xifra es manté,
L’Hospitalet respon”, afirma Dolores
Ruiz, presidenta de l’Associació.
Els nens passen el juliol fent un
casal al Poliesportiu Fum d’Estampa. A l’agost estaran de vacances
amb les famílies d’acollida fins a final de mes, quan tornaran als campaments de refugiats de Tinduf, a
Algèria. Setze d’ells ja han gaudit
de les colònies altres anys i cinc les
viuen per últim cop. “Als 12 anys
van a estudiar, al Líban, a Algèria i a
Cuba”, explica Ruiz.
La presidenta de l’entitat anima
a les famílies a gaudir d’aquesta experiència. “És molt enriquidora.
Aprens més d’ells que ells de tu”. I
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foto cedida per premsa

Amb famílies acollidores de la ciutat

Santi Millán, Orozco i altres artistes, a Can Buxeres

Venda d’entrades:
http://www.ticketmaster.es

