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Actualitat

L'Ajuntament organitza una campanya de recollida d'aliments pels
refugiats del poble saharaui

Dilluns 24 de novembre de 2003
L'Ajuntament de Castellar del Vallès col·labora aquest Nadal amb l'Associació
Catalana d'Amics del Poble Saharaui, que des de fa uns 10 anys organitza una
caravana d'ajut solidari a favor dels refugiats del Sàhara Occidental. El consistori, a
través de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació, farà una aportació econòmica i, a
més, ha organitzat una campanya de recollida d'aliments, que es portarà a terme als
centres docents de la vila entre l'1 i el 10 de desembre. Fins ara, aquesta caravana
d'ajut solidari estava composada, bàsicament, de productes d'higiene personal, ja
que diferents institucions de les Nacions Unides s'ocupaven de la nutrició bàsica
d'aquestes persones. Des de fa un any, però, Nacions Unides ha retallat aquests ajuts
per la manca de suport econòmic dels països desenvolupats, de manera que
l'Associació Catalana d'Amics del Poble Saharaui, ha decidit canviar aquest any la
seva aportació en articles d'higiene per aliments. En l'últim any els 184.000 mil
refugiats saharauis rebien a mitja, 510 calories per dia. Si això continua així,
suposarà la seva malaltia, ha explicat la tècnica de l'Associació Catalana d'Amics
del Poble Saharaui, Carme Gasull. Per això, l'Ajuntament, a través de les escoles i
l'IES de la vila, ha organitzat una campanya per tal que els alumnes i les seves
famílies puguin contribuir aportant aliments diversos. A les escoles hi disposarem
unes capses de cartró on es puguin guardar els aliments, i llavors les
traslladarem a l'associació, que tenen contacte amb totes les escoles del Vallès, i
tot plegat ja ho faran arribar als refugiats del Sàhara, ha explicat la regidora de
Solidaritat i Cooperació, Núria Juncadella. Quan es parla del poble saharaui es fa
referència a l'originari del Sàhara Occidental, un territori que va ser colonitzat per
Espanya fins el 1975. El procés de descolonització s'havia de tancar amb la
celebració d'un referèndum d'autodeterminació per al poble saharaui, però Espanya,
desobeint el mandat de les Nacions Unides, va vendre el Sàhara i els seus habitants
al Marroc i Mauritània. A partir d'aquí, el Front Polisario, format pel poble saharaui,
va emprendre una guerra de defensa davant, d'una banda, la invasió del Marroc i
Mauritània i, de l'altra, comandant l'èxode de la població saharaui de les ciutats
ocupades cap al desert de la “hamada”, al sud-oest d'Algèria, a l'espera del
referèndum d'autodeterminació. Aquesta és una part molt inhòspita del desert, on
no hi ha oasis i l'aigua està molt profunda i sovint no és potable. Això fa que els
refugiats saharauis visquin gràcies a l'ajut internacional, ha afegit Carme
Gasull. Després de 28 anys d'espera, el referèndum d'autodeterminació, encara no ha
arribat.
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