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Compromís amb el poble sahrauí
ACAPS Alt Empordà busca famílies per garantir un estiu millor als nens refugiats
Aquest estiu visitaran la comarca de l’Alt Empordà una desena de nens i nenes sahrauís, una xifra que s’ha reduït molt respecte anys
anteriors, per les dificultats de trobar famílies acollidores. Des de l’associació es fa una crida a la població per garantir que aquests nens
continuïn gaudint d’aquest programa que els garanteix, durant els mesos de juliol i agost, assistència sanitària i una dieta equilibrada.

40 anys després del
conflicte, tot està igual
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Quaranta anys després del conflicte Occidental del Sàhara, el
poble sahrauí continua en la mateixa situació, vivint en campaments de refugiats, depenent de
l’ajut internacional i suportant
temperatures de 50 a 55 graus
mentre esperen un referèndum
que mai arriba.
Especialment sensibles a
aquesta realitat són els nens, que
viuen i creixen davant l’únic horitzó del desert, una panoràmica
que només poden perdre de vista durant els mesos de juliol i
agost i gràcies al projecte Vacances en Pau que permet convidar
nens i nenes sahrauís de 8 a 12
anys per conviure en famílies d’acollida. Des de fa molts anys, la
comarca rep aquests nens, “molts
menys que anys enrere, n’havien
arribat cap a 900 a Catalunya, i
ara la xifra s’ha reduït a la meitat”,
recalca Rosa Llauró, presidenta
de l’ACAPS, Associació Catalana
d’Amics del Poble Sahrauí des de
2007, constituïda aquell any de
forma independent. La seva activitat es remunta, però, l’any 1999
quan es va constituir com una
secció territorial de l’Associació
Catalana d’Amics del Poble Sahrauí.
El projecte Vacances en Pau
està organitzat per la Delegació
del Front Polisario conjuntament
amb totes les entitats solidàries
amb el Poble Sahrauí a Catalunya. És un símbol de solidaritat
amb els nens i les nenes sahrauís
i un clam per la pau, contra la injustícia i la guerra. Consisteix a
buscar famílies que vulguin acollir un infant sahrauí durant els
mesos d’estiu. Enguany arribaran
a la comarca deu nens, que es repartiran en diferents poblacions:
Peralada, Empuriabrava, Vilafant, Figueres i Avinyonet de Pu-

El conflicte del Sàhara Occidental que ve des de 1975,
en què el Marroc va envair el territori del Sàhara Occidental fins a
aquell moment colònia espanyola.
Malgrat les resolucions de l’ONU i la
legalitat internacional, a hores d’ara
el Sàhara Occidental continua ocupat militarment pel Marroc i les seves riqueses espoliades, mentre
que el poble sahrauí resta dividit
entre una part que pateix les violacions dels seus drets, sota l’ocupació
dins la seva pròpia terra, i una altra
part que malviu en Campaments de
Refugiats, a l’inhòspit desert algerià, vora Tindouf. FIGUERES | REDACCIÓ
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Les famílies acollidores de viatge als campaments sahrauís. A baix, els nens, a l’aula escolar. EMPORDÀ

LA XIFRA

12.991

EUROS

Subvencionats, el 2014
El 2014, l’Ajuntament de Figueres
va concedir una subvenció de 12.991
euros per a destinar al projecte de
Vacances en Pau.

igventós: la majoria de famílies
són repetidores i només un parell
de nens estan pendents de trobar
una família, d’aquí que l’entitat
faci una crida perquè tots els nens

«Star Wars» i «Star Trek»,
es confronten per l’orgull Friki
FIGUERES | REDACCIÓ

El dia 25 de maig a les 20 h, Llibres Low Cost organitza la tercera edició del Dia de l’Orgull Friki, que se celebra cada 25 de maig
per commemorar que el 1977, en
aquesta data, es va estrenar als
EUA la primera pel·lícula Star
Wars. Defensarà el bàndol de
Star Wars: Sílvia Cortada i Sebastià Roig, i faran el mateix per
Star Trek: Ignasi Arbat i Sergi To-

boso. Serà una apassionant xerrada oberta al públic, que pot venir disfressat si ho desitja, amb
David Cahallan com a moderador.
Aprofitant l’acte, es lliuraran
els premis del I concurs de microrelats fantàstics La masmorra de l’androide, organitzat conjuntament per Low Cost i el blog
de literatura fantàstica empordanès, el Biblionauta.

tinguin garantida l’estada: “En
últim recurs, si no s’apunten més
famílies, acolliria jo més d’un nen
a casa meva”, apunta Llauró, que
ja fa més de deu anys va iniciar la
primera acollida i des de llavors
ha creat un vincle molt especial
amb les famílies dels nens que ha
tingut a casa, “és que com tenir
una segona família al desert”, reconeix. De fet la relació amb els
nens i els seus pares no es limita
als mesos d’estiu. “Estem en contacte tot l’any i fins i tot s’organitzen viatges als campaments: són
dies molt emotius. Quan vas allà,
veus que no tenen res, però que
fan l’impossible perquè tinguis

les màximes comoditats, dins les
seves possibilitats. És la manera
que tenen les famílies d’agrair el
que fas pels seus fills”. Però, en realitat, assenyala Llauró, “quan
tens aquests nens a casa reculls
més del que dónes”.
Els infants sahrauís, quan arriben a Catalunya, accedeixen a tots
els serveis sanitaris del sistema
públic i passen diferents revisions
gràcies a la col·laboració d’òptiques i dentistes que revisen la seva
salut, a banda d’una revisió mèdica completa, de seguida que arriben aquí. També s’organitzen
activitats en les quals participen
els infants sahrauís i els de les fa-

mílies acollidores durant els mesos de juliol i agost. De totes
aquestes despeses, se’n fa càrrec
l’ACAPS, que l’any passat va rebre
de l’Ajuntament de Figueres una
subvenció de 12.991 euros per
destinar al projecte de Vacances
en Pau. És una experiència que val
la pena en tots els sentits, apunta
la presidenta de l’associació. “Als
nens quan vénen, els obres els ulls,
als campaments tenen alimentació escassa i sempre mengen el
mateix. En el desert, l’aigua és un
bé escàs, aquí tenen un munt de
possibilitats al seu davant”.
Dotació de material
És important la solidaritat de les
famílies i de la societat davant un
projecte que és cada cop més important: la creixent manca d’aliments agreuja la situació precària de la població dels campaments. Aquest projecte d’acolliment temporal permet detectar
possibles problemes de salut entre els nens i proporcionar-los
una atenció mèdica i una alimentació equilibrada. Més informació sobre el projecte al 666
970 355.

DINS EL 54È APLEC DE LA SARDANA

Foment de la Sardana
reconeix l’antiga junta
El Foment de la Sardana Pep
Ventura de Figueres homenatjà,
diumenge, l’antiga Junta pels
seus 50 anys durant el 54è aplec
de la sardana. Es va reconèixer el
treball d’Emília Pla, Jordi Santolaria, Cecília Cantenys i també
Eduard Ayats per la seva dedicació a l’entitat. L’Aplec es va fer a la
Rambla amb la participació de les
cobles Ciutat de Girona, Bisbal
Jove i Els Rossinyolets i un públic
nombrós. REDACCIÓ | FIGUERES

L’alcaldessa va presidir l’acte de reconeixement. EMPORDÀ

