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Estudiants de la UdG
treballaran a Mèxic amb
refugiats guatemalencs

N e d a r a la piscina, obrir una aixeta o simplement veure funcionar una rentadora s'ha convertit en una experiència emocionant
i inolvidable per a la cinquantena de nens que aquest mes han estat acoUits per famflies de les comarques gironines.
Les colònies que cada any organitza el Front Polisario no només són una aventura per als nens, sinó també per a les
famílies, que gràcies a aquest contacte directe s'impliquen més a fons amb els problemes dels refugiats sahrauís.

H Girona.— Quatre noies que estudien a la Universitat de Girona
—Lina Anguera, Eva Coll, Glòria
Parpal, i Eva Pifiero— marxaran
demà cap als campaments de refugiats guatemalencs a Mèxic, per
col·laborar en les tasques que l'Alt
Comissionat de les Nacions Unides pels Refugiats (ACNUR) realitza a la zona. Les quatre voluntàries entrevistaran els refugiats per saber com veuen el seu
futur; promocionaran la feina artesana!; faran reunions amb adolescents per tractar temes de salut
pública i educació; organitzaran
activitats de lleure per a nens i
adolescents; faran classes d'alfabetització i matemàtiques; i distribuiran menjar. El seu àmbit
d'actuació seran els campaments
de Chiapas, Campeche i Quintana
Roo.

Colònies sahrauines
Les estades de nens sahrauís a les comarques gironines es consoliden aquest estiu
IRENE CASELLAS

• Girona.— Chej té 12 anys i
l'estiu passat ja va participar en
unes colònies d'estiu a Catalunya.
És un dels nens sahrauís acollits
a Girona que millor entén i parla
el castellà i això li permet fer
d'intèrpret amb els més petits.
Veure'l a la piscina municipal de
Girona és espectacular: en dues
setmanes ha après a nedar, i li
encanta remullar-se. Quan li demanes que és el que més li agrada
del que ha vist, respon sense cap
dubte: «tot». «Les coses relacionades amb l'aigua són les que
més els sorprenen», explica Fadel,
un. dels dos estudiants sahrauís
becats per la Universitat de Girona que ara fan de monitors amb
els nens. Les famflies que els acullen també coincideixen amb
aquesta opinió.
Carme i Esteve, que tenen a
casa en Brahim, d'11 anys, recorden com el nen es va sorprendre quan va veure que posaven
els plats al rentavaixelles. «Es va
espantar perquè pensava que endreçàvem els plats bruts dins d'un
armari», explica Carme. Veure
funcionar la rentadora també va
ser tot un espectacle per a la Hana,
la nena d'11 anys acollida per
l'Anna i en Carles. «Fins que no
va veure que trèiem la roba i
l'esteníem no va quedar tranquil·la», diuen.
Els nens, sobretot els més grans,
es mostren molt interessats pel
funcionament dels motors de tots
els aparells que van descobrint,
mentre que les nenes comparteixen amb les seves companyes
gironines costums com el de pintar-se els dits de les mans amb
henna.
A tots els encanta anar en bicicleta —han après molt ràpid—
i demanen que els facin fotografies per poder-les portar quan tornin a casa. El fet que han de
tomar i que l'estada a Catalunya
són només unes vacances el tenen
tots molt clar. «Que als campaments no tinguin tantes comoditats com tenim aquí no vol dir
que no siguin feliços. El seu lloc
és allà, i crec que el que ha de
fer la gent d'aquí és sensibilitzar-se sobre els problemes dels
refugiats, i fer alguna cosa perquè
puguin tomar a les seves terres»,
indica una de les mares acolli-

El viatge de les estudiants gironines, que seran a Mèxic fins
el gener de l'any vinent, és fmit
d'un conveni entre la UdG i l'ACNUR. Gràcies a aquest conveni,
la UdG enviarà periòdicament voluntaris a la zona, no només alumnes, sinó també personal administratiu i de serveis i professors.
Els grups que marxin cap a Mèxic
estaran formats per un màxim de
set persones, i el temps mínim
de l'estada serà de sis mesos. / i.C.
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Oi^anitzen a Tordera la
m Diada a de la
Diversitat Cultural

Chej, de 12 a i ^ Maglaha, de 7, i Aziz, de 13, a la pisdna de Girona, envoltats per companys del casal Foto: LC
dores.
La presència de la mainada sahrauina a Girona —les colònies
es van fer per primer cop l'any
passat i aquest estiu s'han consohdat plenament, amb nens que
també han anat a Arbúcies, Sairià,
Celrà, Olot, la Bisbal, Malgrat de
Mar i Salt— ha creat també un
vincle entre les respectives famílies, i gràcies a aquesta experiència
ha nascut la delegació gironina
de l'Associació Catalana d'Amics
del Poble Sahrauí. La majoria dels
pares que van acollir un nen l'estiu,
passat han repetit aquest any, i
en tres casos fins i tot han acollit
els mateixos nens. Aquest és un
fet excepcional, i no es repeteix
l'estada en una mateixa famflia
a menys que les criatures tinguin
algun problema de salut que requereixi un seguiment. Això és
el que ha passat amb tres dels
nens que van venir a Girona l'any
passat i que per problemes de
vista i d'oïda han hagut de tomar
per passar noves revisions.
La visita a un centre hospitalari
és el primer que fa la mainada
un cop arriba. «Es porten fins

i tot més bé que els nens d'aquí»,
asseguren els pares acollidors, que
insisteixen que a cada llar els nens
s'han integrat molt bé. «Amb els
nostres fills juguen i també es
barallen, com si fossin realment
germans», diuen. Els nens que
hi ha a Girona passen el matí
en tres casals diferents —Migdia,
Eiximenis i Cassià Costal—, i després de dinar tomen amb les respectives famflies, que normalment
es troben cada tarda al Parc Central, on no paren de fer volts en
bicicleta. «És el moment més feUç,
perquè es troben tots junts i s'exphquen el que han fet i el que
han vist», assegura un dels monitors.
Per als nens gironins dels casals,
tenir nous companys també és
molt atractiu. «Ens pregunten
d'ón vénen i com viuen, i la veritat
és que s'hi fan desseguida», indica
una de les monitores. Per al Front
PoUsario, la presència dels nens
és un bon sistema per donar a
conèixer la situació dels sahrauís,
que des de fa més de vint anys
—quan l'exèrcit del Marroc va
ocupar les seves terres al Sàhara

Occidental— s'han vist obligats
a viure en un dels deserts més
extrems de la Terra, el desert algerià de Hamada.
Les temperatures en aquesta
època arriben als 50 graus centígrads, l'aigua és escassíssima, no
poden conrear res i depenen completament de l'ajut internacional
per poder sobreviure. «Aquí pràcticament ningú es fa ressò dels
problemes dels sahrauís, i hi ha
molt poca gent que conegui la
seva situació. La presència dels
nens apropa aquesta realitat, i la
dóna a conèixer de forma molt
efectiva», explica Artur Iscle,
membre de l'ACAPS de Girona.
Els nens que accedeixen a les
colònies d'estiu a Catalunya són
escollits pel Front Polisario entre
aquells que tenen algun problema
de salut, els que tenen un bon
expedient acadèmic, i els fills de
combatents morts durant la guerra
amb l'excèrcit marroquí. «La possibUitat de sortir fora dels campaments serveix d'estímul perquè
els nens s'esforcin més a l'escola»,
expUquen els responsables sahrauís a Catalunya.

• Tordera.— L'Ajuntament de
Tordera i l'assemblea local dels
GRAMC (Grups de Recerca i Actuació sobre Minories Culturals
i Treballadors Estrangers) de la
localitat han organitzat per dissabte vinent la III Diada de la
Diversitat Cultural, per fomentar
els valors d'igualtat i tolerància.
Una trentena d'entitats, comerços
i empreses i la població col·laboren en aquesta iniciativa. Entre
els actes previstos hi ha un partit
de futbol entre el GRAMC de
Tordera i el C.F. Sant Andreu,
la instal·lació d'una ludoteca intercultural, una degustació de
plats africans, un vídeofòrum, i
actuacions musicals. / i.C.

Aquesta plana és la contribució d'El Punt a la campanya del 0,7%. La Coordinadora d'ONG Solidàries
de les comarques gironines
la gestiona. (Bústia «Solidària», Fundació SER.GI. Plaça Lluís Companys, 12.
17003 Girona. Fax: 21.37.17,
tf: 21.30.50)

SETMANA INTERCULTURAL DE GIRONA. SETEMBRE 1 9 9 6
VII Escola d'estiu sobre
Interculturalitot
III Fòrum Intercultural

Actes culturals

Girona i Marsella, del 2 al 6 de setembre.
Rabat, del 5 a l l 2 de setembre.
Facultat de lletres de la Universitat de Girona. Facultat de lletres de la Universitat de Rabat. Commité de Lioson d'Associotions en Méditerranée.
Eix de treball: Cooperació al desenvolupament i migracions.
Girona, del 2 oi 6 de setembre. Auditori Narcís de Carreres de «la Caixa». Carrer Santo Clara, 9-11. Girona.

Girona, del 2 oi 15 de setembre.
En el marc d'aquesta Setmana Intercultural de Girona es preveu lo realització de diversos actes culturals i lúdics (presentació de llibres o la Uibrerio Universitària Vint-i-dos. Pujada Sant Domènec, 9;
cicle de cinema V.O. organitzat pel Cinema Modern i el Col·lectiu de Crítics de Gnema, vegeu fulls del «Truffaut»; exposicions o lo sola de «la Coixa» de Santa Clara i al Centre Cívic Sant Narcís; música,
etc). S'entregorà un programa detallat d'aquests actes en el moment de lo matriculació.
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Ajuntament de Girona, Comissió Europea, Departament d'Ensenyament de la Generalitot de Catalunya, Dirección General de Trobojo y Migracíones/MTA., «lo Coixa», Coordinadora d'ONG'S Solidòries de Girona, Desenvolupament i Migracions/Girona, Fundació Estudi i Cooperocíó/ESICO, Fundació Serveis de Cultura Popular.
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