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Amb el suport de:

Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Sortida 6 Ronda de Dalt - Plaça 
Alfons Comín, darrere de la benzinera
Horari: de dll a dv, de 8 a 18.30, i ds i dg, de 9 
a 13 h.

Punt Verd de Barri
Plaça Gal·la Placídia
Horari: dll, de 16.30 a 19.30; de dm a ds, de 10 
a 13.30 i de 16.30 a 10.30, i dg i festius, tancat.

Punt Verd Tabuenca
C. Guilleries, 24
Horari: de dll a dv, de 8.30 a 13.30 i de 16.00 a 
19.00, i ds de 10 a 13.30.
Telèfon: 93 218 30 97

Aula Ambiental Bosc Turulll’AULA 
Passeig Turull, 2-4, 08023 Barcelona
Telèfon: 93 213 39 45
Horari: 
De dimarts a divendres de 10 a 14.30h
Dimecres matí de 11.00 a 14.30h
Dimecres tarda de 16.00 a 19.00h
Un dissabte al mes de 10 a 14h
Difusió de les activitats també per Facebook 
i Twitter
www.boscturull.cat

Escoles + sostenibles
La Fàbrica del Sol. Pg. de Salvat Papasseit, 1. Tel 
93 256 25 99. Fax 93 237 08 94 
[www.bcn.cat/escolessostenibles]

Serveis d’interès

Punt Verd de Collserola
C. Collserola, 2. Sortida 6 Ronda de Dalt - Plaça 
Alfons Comín, darrere de la benzinera
Horari: de dll a dv, de 8 a 18.30, i ds i dg, de 9 
a 13 h.

Punt Verd de Barri
Plaça Gal.la Placídia
Horari: dll, de 16.30 a 19.30; de dm a ds, de 10 
a 13.30 i de 16.30 a 10.30, i dg i festius, tancat.

Punt Verd Tabuenca
C. Guilleries, 24
Horari: de dll a dv, de 8.30 a 13.30 i de 16.00 a 
19.00, i ds de 10 a 13.30.
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Aula Ambiental Bosc Turull 
Passeig Turull, 2-4, 08023 Barcelona
Telèfon: 93 213 39 45
Horari: 
De dimarts a divendres de 10 a 14.30h
Dimecres matí de 11.00 a 14.30h
Dimecres tarda de 16.00 a 19.00h
Dos dissabtes al mes de 10 a 14h
Difusió de les activitats també per Facebook 
i Twitter
www.boscturull.cat

Escoles + sostenibles
La Fàbrica del Sol. Pg. de Salvat Papasseit, 1. Tel 
93 256 25 99. Fax 93 237 08 94 
[www.bcn.cat/escolessostenibles]
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Cedida

Cartell de la campanya per l’emergència alimentària als camps de refugiats sahrauís

suspensió del programa a causa 
de la situació sanitària actual, 
Gràcia amb el Sàhara ha deci-
dit participar en les iniciatives 
i projectes que s’han impulsat 

per donar resposta al fet que 
enguany els infants s’hagin 
quedat al desert. Així, des del 
moment en què es va suspendre 
el projecte, la Delegació del 

del Marroc, patint vulneracions 
constants dels seus drets més 
bàsics”, assegura Albert Giralt, 
president de Gràcia amb el Sà-
hara. Aquesta entitat, premi Vila 
de Gràcia 2016 a títol col·lectiu 
pels 15 anys de Vacances en pau, 
també donen suport al projecte 
impulsat per la Federació d’As-
sociacions Catalanes Amigues 
del Poble Sahrauí (ACAPS), que 
pretén donar resposta a l’emer-
gència alimentària als camps de 
refugiats col·laborant amb la 
Mitja Lluna Roja Sahrauí. Aquest 
projecte té com a objectiu ga-
rantir l’alimentació als camps 
de refugiats durant els mesos 
d’estiu, a través de la campanya 
engegada a Goteo (goteo.cc/
alimentspelsahara). 

Les entitats substitueixen ‘Vacances 
en pau’ per accions directes als camps 
El programa de Vacan-

ces en pau, que funcio-

na des de mitjans dels 

80 a Catalunya i a Grà-

cia des del 2001, s’ha 

suspès però les entitats 

que hi treballen ja han 

trobat alternativa per 

no oblidar un confl icte 

que pateixen milers 

de sahrauís que viuen 

al desert, i alhora do-

nar resposta a l’emer-

gència alimentària als 

camps de refugiats 

amb una campanya a 

Goteo. Gràcia amb el 

Sàhara hi dona suport.

Montse Corredoira, respon-
sable del programa Vacances 
en pau a Gràcia, participa al 
projecte des de l’any 2010 amb 
l’acollida del Kauri. Després van 
tenir a la seva germana Raja, i 
els últims estius havia acollit a la 
Mimi, que aquest any s’ha que-
dat sense venir. “Estem tristos, 
perquè cada estiu amb el Pau, 
el meu fi ll, esperem que vinguin 
per passar l’estiu amb nosaltres, 
són una alegria molt gran”, ex-
plica la Montse. Enguany, amb la 

Amb motiu del 15è aniver-
sari de Gràcia amb el Sàhara, 
l’entitat -creada el 2001 per 
participar al programa Va-
cances en pau- va organitzar 
una exposició on explicava la 
trajectòria de l’associació, ai-
xí com la situació i estat del 
confl icte. El primer any del 
programa només van venir a 
la Vila quatre infants, el 2009 
van arribar a ser 13, i en els 
darrers anys quatre anys 
han vingut uns 10 infants 
cada estiu. Al llarg de tots 
aquests estius els infants han 
participat i gaudit els mesos 
de juliol a diferents casals; 
van començar al Patronat 
Domènech, després al Rei-
na Violant, als Lluïsos i els 
últims al CEM Claror Sarde-
nya. Les revisions mèdiques 
s’han fet, des del 2006, al 
CAP Larrard i a l’Esperança. 
Quan els infants arriben al 
país, s’organitza una rebuda 
institucional que al districte 
s’ha fet els darrers anys a la 
plaça de la Vila, també amb la 
participació d’altres entitats, 
i que representa un moment 
de visibilitat i veïnatge. en 
aquest sentit, Montse Cor-
redoira, responsable del 
programa Vacances en pau 
a Gràcia, apunta: “Esperem 
que l’any que ve els puguem 
tornar a tenir per aquí, la 
festa que muntem per la re-
cepció dels infants serà molt 
especial”. L’entitat torna a 
recordar que el confl icte del 
Sàhara només es podrà re-
soldre amb un referèndum 
d’autodeterminació”.

Estius 
solidaris en 

família
Gràcia amb el Sàharar

Els últims tres anys la festa de recepció dels infants sahrauís es fa a la plaça de la Vila

Front Polisario a Catalunya es 
va preparar un projecte alter-
natiu per fer activitats als camps 
de refugiats amb els infants, i per 
fer-ne difusió a Catalunya, hi ha 
prevista aquest cap de setmana 
del 25 i 26 de juliol una iniciativa 
per penjar banderes sahrauís als 
balcons per recordar als infants 
que aquest estiu no han pogut 
venir. “Les associacions que 
donem suport al poble sahrauí 
tenim l’objectiu de difondre la 
injustícia que pateixen, tant els 
milers de refugiats que viuen 
als camps de Tinduf, com la 
població sahrauí que viu als 
territoris ocupats pel regne 

Gràcia amb el Sàhara 
s’ha sumat a la 

campanya per garantir 
l’alimentació als camps

Silvia Manzanera


