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L’H col·labora en l’ajuda
urgent per als sahrauís
fons hi ha una situació política que
cal solucionar: els sahrauís fa tren
ta anys que esperen un referèn
dum d’autodeterminació. Recordar
aquesta situació i la dura realitat en
què viuen és l’objectiu del llibre Sa
harauis, diario de los campamentos,
un llibre de fotografies de Paco Feria
que recull les dures condicions de
vida en el desert. Allà esperen que

aquesta situació s’acabi aviat i que,
quan ho faci, diu en el llibre una sahrauí: “me gustaría que los campa
mentos no se destruyeran, sino que
permanecieran vacíos a través de
los tiempos en el desierto, como un
recordatorio, al modo de Auschwitz,
como un monumento a nuestra
memoria, a nuestra resistencia, a
nuestra tragedia”. # redacció

Portada del llibre Saharauis, diario de los campamentos

El tinent d’alcalde de Mobilitat i Cooperació, Cle
mente Murillo, i Nicolás Cortés, assessor de Coo
peració, han rebut el representant del sindicat
Comité de Unidad
Campesina (CUC) de
Guatemala, Diego En
rique Escalante, que ha visitat la ciutat acompanyat
pels responsables de l’Associació d’Amistat amb el
Poble de Guatemala, amb delegació a L’Hospitalet.
El CUC agrupa treballadors del camp, majoritària
ment d’origen indígena, de 49 municipis guatema
lencs, amb l’objectiu de lluitar contra la pobresa i
la militarització i a favor dels drets laborals dels
més desfavorits i de la reforma agrària del país.
L’Ajuntament a través de les seves aportacions en
matèria de cooperació internacional subvenciona
programes de formació de treballadors rurals de
Guatemala.

Vist a L’H

gabriel cazado

El Consell Municipal de Coope
ració contribuirà amb una apor
tació econòmica a la tretzena
Caravana Catalana d’Ajut Huma
nitari per al Poble Sahrauí. L’aju
da té caràcter d’urgència atesa
la situació límit en què es viu
als campaments de refugiats de
Tinduf (Algèria). Els diners es
lliuraran als organitzadors de la
caravana perquè els gestionin
i s’encarreguin de comprar el
material necessari.
També l’Associació de Famílies
Solidàries amb els Nens Sahrauís de
L’H ha fet una crida per col·laborar
amb la caravana. Sota el lema Amb
30 anys ja n’hi ha prou (els anys que
fa que els sahrauís viuen en campa
ments després de ser expulsats del
seu territori), l’associació demana
que es porti sucre, oli i llenties als
punts de recollida següents: Associ
ació de Famílies Solidàries amb els
Nens Sahrauís (c. de la Primavera,
2), el dimarts i el dijous de 18h a
21h, i al local dels Voluntaris de la
Creu Roja (c. de Miquel Peiró, 47),
de dilluns a divendres, de 10h a 20h.
Les aportacions es recolliran fins al
31 de gener.
Però no es pot oblidar que de
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foto del llibre de Paco feria
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