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LA CIUTAT

L’H destinarà
20.000 euros per a
ajut d’emergència
al Txad i el Carib
El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat ha aprovat destinar 20.000 euros en
concepte d’ajuda d’emergència per als refugiats sudanesos dels camps del Txad i
per als damnificats de diferents illes del Carib devastades per huracans i inundacions.
L’Ajuntament col·laborarà amb
10.000 euros amb el pla d’emergència al Txad, que coordina el
comitè català de l’Alt Comissionat
de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR). Hi ha més de
135.000 refug iats sudanesos
que malviuen en desenes d’assentaments provisionals al llarg
de 600 quilòmetres de frontera
entre el Txad i Sudan.
Beby Castro, membre del comitè català de l’ACNUR, ha explicat que la guerra civil a Sudan fa
anys que dura però que el problema dels refugiats s’ha agreujat en els últims mesos. Cada ve-
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gada arriben més i en els camps
de refugiats del Txad viuen en
condicions molt precàries i subjectes als atacs periòdics de milícies que ronden des de l’altre
costat de la frontera. ACNUR ha
iniciat una operació urgent de
reubicació destinada a traslladar
els refugiats a llocs més segurs
de l’interior. Castro ha explicat
que els diners de L’Hospitalet
aniran destinats a aquest projecte i justifica la necessitat del trasllat “perquè és impossible protegir a tots els refugiats dels atacs
estant al costat de la frontera”.
Afegeix que el Txad és també un
país pobre “per això és obligació
dels països rics ajudar en aquestes situacions”.
El consell també ha decidit
col·laborar amb 10.000 euros en
el Pla d’acció d’emergència creat
arran de la situació generada pel
pas dels huracans a la zona del
Carib. Creu Roja està treballant a

GABRIEL CAZADO

Aprovat per unanimitat pel Consell
Municipal de Cooperació i Solidaritat

Torné, Marín i Castro, durant la presentació de l’ajuda d’emergència

Pal·liar la situació dels
afectats pels desastres
naturals a les illes del
Carib i ajudar als
refugiats sudanesos són
els projectes aprovats pel
Consell de Cooperació

la zona per millorar les condicions de vida de la població afectada de les illes de Granada i Haití. El coordinador de l’oficina local
de la Creu Roja, Ramon Torné, ha
explicat que la situació no està normalitzada, “encara hi ha hospitals
de campanya, problemes amb l’aigua potable i zones de difícil accés,
a més, a Haití, la qüestió s’agreuja
amb la inestabilitat política”.
Per la seva banda, la presi-

denta del Consell de Cooperació
i Solidaritat i tinenta d’alcalde de
Coordinació i Economia de l’Ajuntament, Núria Marín, explica que
“en aquest cas, el consell va estar
unànimement d’acord en destinar
diners a la zona del Carib, amb la
qual ja tenim altres projectes de
desenvolupament, i amb el Txad.
Són dues zones que pateixen, tot
i que per causes molt diferents”.
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