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Girona, solidària i cooperant 

Montserrat Fiol Santaló, presidenta de l’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí de Girona i membre del 
secretariat de la Coordinadora d’ONG Solidàries 

Des d’ACAPS Girona agraïm molt que ens hagin convidat a aquest acte, nosaltres, però, som una més de les entitats 
que treballen a les comarques gironines per a la cooperació i el desenvolupament i que formem part de la 
Coordinadora d’ONG de les comarques gironines i aquí podria haver-hi qualsevol d’aquestes entitats. 

A la ciutat de Girona i a les nostres comarques hi ha la capacitat suficient per fer cooperació per al desenvolupament, 
a la coordinadora hi ha 83 entitats que col·laboren per tal d’aconseguir que tothom pugui viure amb dignitat, sense 
tenir en compte ni on ha nascut ni on viu.  

A ACAPS treballem per ajudar el poble sahrauí sobretot perquè és un tema de justícia. El Sàhara Occidental és un país 
ocupat pel Marroc i el primer objectiu de la nostra associació és col·laborar activament en l’assoliment de la 
independència del poble sahrauí. A causa d’aquesta ocupació el poble sahrauí és un poble dividit: una part de la 
població viu oprimida en el Sàhara ocupat i l’altra part de la població viu exiliada a Tindouf, a Algèria, en uns camps de 
refugiats enmig del desert. Sobreviuen gràcies a l’ajut internacional i, sobretot, gràcies al govern algerià. És en aquests 
camps on nosaltres podem treballar més activament amb la població sahrauí. 

A Girona, ACAPS va començar el 1995 portant uns nens sahrauís a l’estiu acollits en famílies gironines. Més endavant, 
el 1997, l’Ajuntament de Girona es va agermanar amb la ciutat de Farsia, un dels municipis que formen part dels 
camps de refugiats de Tindouf. 

A partir d’aquest moment la gran majoria de projectes que portem a terme des de l’associació han rebut el suport de 
l’Ajuntament de Girona. 

També comptem amb la col·laboració d’altres administracions, empreses i particulars. 

Aquí no es podria entendre la cooperació sense la col·laboració desinteressada de la societat civil. A ACAPS, i a la 
majoria d’entitats de les nostres comarques, les persones que hi treballen ho fan de manera voluntària, compromesa i 
altruista. 

Nosaltres tenim dos tipus de projectes: uns de cooperació i desenvolupament i uns altres de sensibilització. 

Els primers són els que portem a terme en els camps de refugiats. Prioritzem l’educació i la sanitat, però sempre tenim 
en compte les necessitats manifestades des dels campaments. 

• Un projecte és de de suport a la tarbia de Farsia. És una escola d’educació infantil (que contempla des de la 
reposició del material fungible, fins a l’oferta d’un àpat diari a tots els alumnes de l’escola).  

• Un altre projecte es porta a terme en el dispensari de Farsia, on aquest any hem equipat el dispensari de 
medicaments bàsics (analgèsics, antitèrmics…). 

• Un tercer és a l’escola de cecs de Smara, on s’ha fet un muntatge de la instal·lació elèctrica a través de 
plaques solars. 

Els altres projectes que portem a terme són de sensibilització i són els que es realitzen aquí. 

El projecte més important és el de Vacances en Pau. Portem els nens sahrauís a Girona a passar els dos mesos d’estiu 
amb famílies acollidores per tal que puguin tenir les necessitats bàsiques cobertes, principalment:  

• Rebre una bona alimentació 

• Rebre assistència sanitària 

• Allunyar-se de la calor del desert   

Aquest és un projecte transversal, és un projecte de cooperació, però és el que genera més sensibilització, ja que els 
nens s’integren a la vida de les famílies i de la ciutat. 
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Durant la resta de l’any, per tal de sensibilitzar la població, fem altres accions com xerrades, conferències, exposicions 
i una cursa solidària de la qual aquest any hem organitzat la tercera edició i que té molt bona acceptació. 

També participem en una plataforma d’entitats de suport a les escoles de discapacitats i, actualment, estem estudiant 
la possibilitat d’organitzar unes colònies per a nens discapacitats dels campaments, amb la col·laboració, a més de 
l’Ajuntament, d’altres entitats que ja treballen en aquest camp. 

L’associació també forma part del Consell Municipal de Cooperació, en representació de la Coordinadora d’ONG, que 
ja us explicaran més endavant. 

I en darrer lloc també hem d’explicar la feina que fa la Coordinadora d’ONG de les comarques gironines, que enguany 
celebrem els 21 anys de la seva fundació. Ja hem dit que la formen 83 entitats que reben el suport de 4 persones que 
ofereixen assessorament gratuït en tots els àmbits en què treballem les entitats: cooperació al desenvolupament, pau 
i drets humans, immigració, interculturalitat… I sobre qüestions més tècniques que puguin necessitar les entitats: 
subvencions, projectes, voluntariat… 

Pel que fa al funcionament, la coordinadora és assembleària, i és a les assemblees mensuals que les entitats 
decideixen quines accions es porten a terme: organització de cursos i jornades, tallers, fires, disposen d’un centre de 
recursos amb material didàctic, audiovisual, exposicions… que estan a la disposició de tothom. A més, també ens fan 
arribar tota la informació a través d’una pàgina web. 

Dins de la coordinadora també hi ha unes comissions que treballen temes concrets: 

• Grup de gènere i interculturalitat 

• Periodisme solidari 

• Immigració 

• Drets humans 

• Comunicació 

És l’element de contacte de totes les entitats de les comarques gironines, que ens permet organitzar-nos i treballar 
junts per a tot allò que creiem que és necessari. 

 

Moltes gràcies per la vostra atenció. 
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