LA COVID‐19 DES DEL TERRENY: FARSIA
En el context actual de la pandèmia del Covid‐19, entrevistem l’Associació Catalana d'amics del
Poble Saharaui de Girona (ACAPS), una de les entitats responsable de la implementació dels
projectes a Farsia en el marc de l’agermanament amb la ciutat de Girona. Ens parla sobre la
situació al Sàhara Occidental i els possibles impactes per al desenvolupament de les activitats als
campaments sahrauís.
Quina és la situació actual en relació al Covid‐
19 a Farsia? Quines mesures s’han pres per
part de les autoritats als campaments?
Segons les informacions que tenim, de moment
no hi ha cap cas de Covid‐19 als campaments
sahrauís. Des de l’inici de la pandèmia, les
autoritats sahrauís, van evacuar a tots els
cooperants internacionals dels campaments i
van tancar les fronteres per tal d’aïllar la
població i evitar el contagi. També es van tancar
les escoles i es va prohibir la mobilitat entre els
campaments i s’han fet desinfeccions d’espais
comuns. Alguns casos sospitosos de Covid‐19
s’han evacuat a l’hospital de Tindouf.
Quines afectacions hi ha hagut a causa del
Covid‐19 als projectes i activitats que
s’impulsen des d’ACAPS a Farsia?
De moment tots els projectes han quedat
afectats d’una manera o altra. Algunes
intervencions en els àmbits educatius, sanitaris
i odontològic ja s’havien iniciat abans de la crisis
del Covid‐19 però hi ha tasques com
l’enviament de material i medicaments que
s’han dificultat. Per exemple tenim una
incubadora i un aparell per fer ecografies i
varies impressores part d’una caravana
solidària, que de moment no podran arribar als
campaments.

Els desplaçaments és el que s’ha vist més
afectat, com en el cas dels dentistes que viatgen
als campaments durant la Setmana Santa i que,
degut a la cancel∙lació dels vols, de moment no
es podran dur a terme aquest 2020. El projecte
de Vacances en Pau s’ha suspès i aquest serà el
primer any des dels seus inicis d’aquest projecte
que no es podrà portar a terme ja que no serà
possible que els infants sahrauís viatgin a
Girona. També dues estudiants d’infermeria de
la UdG que feien les pràctiques als campaments
van haver de tornar a Girona per recomanació
de les autoritats sahrauís a l’inici del
confinament.
Quins impactes creieu que poden tenir
aquestes afectacions i les activitats que no
s’han pogut dur a terme per la població de
Farsia?
Evidentment, la manca de recursos i productes
de primera necessitat s’ha agreujat amb la crisi
sanitària del Covid‐19. L’impacte d’una crisi com
aquesta en els països empobrits té afectació
directa en l’accés als drets fonamentals de les
persones més vulnerables.
Els nens i nenes que venien a passar l’estiu amb
famílies catalanes es quedaran als campaments,
això de per si, ja suposa una despesa extra per a
les famílies en un moment en que les ajudes
arriben en comptagotes als campaments. A
més, la falta crònica de medicaments i
d’aliments bàsics ens fa pensar que serà un estiu
difícil per a la població sahrauí. Hi ha alguns
infants que tenien una intervenció quirúrgica
prevista per aquest estiu, que tampoc es podrà
fer. No sabem a hores d’ara si es podrà fer l’any
vinent.
La visita que anualment realitzaven els dentistes
per Setmana Santa resolia molts problemes
odontològics, i feia la vida més fàcil a la
població. A més, els darrers anys hem constatat

que, després dels infants, el grup que més es
beneficia d’aquest projecte és el de les dones, ja
que els procura un benestar físic i emocional.
Com s’ha viscut i gestionat per part de la vostra
entitat aquesta situació tant excepcional?
Des d’un primer moment, hem estat en
contacte amb les famílies sahrauís i els nostres
col∙laboradors als campaments. Hem pogut fer
arribar uns diners a la directora del dispensari
per tal de comprar alguns medicaments bàsics a
Tindouf. També hem fet un enviament de
productes de primera necessitat a la família del
nostre coordinador als campaments a través
d’una empresa sahrauí. El sistema funciona i ens
plantegem alguna actuació de més envergadura
per a les famílies dels nens i nenes que havien
de venir a l’estiu.
Quins canvis creieu que poden tenir lloc degut
una situació com l’actual en relació a les
limitacions per a dur a terme iniciatives de
cooperació com fins ara?
No sabem com evolucionarà aquesta crisi
sanitària, però el que és molt clar que derivarà
en una nova crisi econòmica. Ja vam patir tots
plegats la darrera crisi econòmica i el primer que
es redueix és la cooperació internacional, amb
la greu conseqüència que això suposa per a
milions de persones que viuen em països
empobrits.
En un camp de refugiats, això agreuja encara
més la difícil situació d’aquestes poblacions que
malviuen en part gràcies a aquestes ajudes i
petits projectes imprescindibles per seguir
resistint com a poble. Hi ha una iniciativa en
marxa per part de les autoritats sahrauís que
consisteix en fer unes colònies pels nens i nenes
que no podran venir a l’estiu. Aquesta iniciativa
consisteix en fer una sèrie d’activitats pels nens
i nenes als campaments, excursions, tallers,
visites etc.
Creieu que hi ha també oportunitats arrel del
moment actual, considerant que es tracta
d’una crisis de caràcter global?
Qualsevol crisi obre les portes a noves
oportunitats, maneres de treballar diferents. En
aquesta en concret, el fet que hagi afectat

també a països que normalment en quedaven
fora, hauria de fer‐nos reflexionar com a
societat. Canvis en economia social,
cooperativisme, model energètic, ecològic,
decreixement, despesa militar, etc.
Com us imagineu que serà el vostre treball a
Farsia en el futur?
Haurem d’esperar a veure com evoluciona la
pandèmia. No sabem com i quan s’obriran les
fronteres internacionals, ni de quina manera es
podrà viatjar en aquests països. Els projectes
que desenvolupem als campaments son de
primera necessitat però no sabem a hores d’ara
com es podran fer en un futur proper. Son
projectes desenvolupats per la població sahrauí,
que en el moment que les autoritats locals
decretin el desconfinament veurem en quin
punt es troben i la seva continuïtat. L’ACAPS
acompanya
i
ajuda
a
facilitar
el
desenvolupament
d’aquests
projectes,
segurament s’hauran de valorar noves formes
d’acompanyament que a data d’avui son
impredictibles.
Perquè creieu que és important impulsar la
cooperació en modalitat d’agermanament?
Un agermanament és un compromís entre dos
ciutats. Aquest compromís de cooperació,
coneixement, solidaritat, ha d’estar per sobre
de qualsevol color polític i de qualsevol moment
econòmic puntual. La població de Farsia coneix
i agraeix l’agermanament entre Girona i Farsia.
Saben que és alguna cosa més que una ajuda
puntual, és una relació horitzontal entre dos
pobles, bidireccional, que enriqueix a totes dues
ciutats pels valors de solidaritat que la motiva.
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