Farsia
SÀHARA I GIRONA
La relació de la ciutat de Girona amb el Sàhara Occidental, va començar per primera vegada
l’any 1995 arrel del primer acolliment d’11 nens i nenes sahrauís en el projecte de Colònies
d’Estiu.
Arran d’aquella primera experiència organitzada per l’Ajuntament de Girona i de l’anada als
campaments de refugiats d’un grup de gironins, es va crear la delegació gironina de l’ACAPS
(Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí).
Des de 1995 i fins l’actualitat, ACAPS- Girona i l’Ajuntament de Girona promouen un seguit
d’iniciatives de suport al Poble Sahrauí.
El 1997 es va signar l’agermanament amb la daira de Farsia com a símbol de la vinculació de
la ciutat amb la causa sahrauí. Aquell mateix any, l’Ajuntament de Girona i la secció gironina de
l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí, ACAPS-Girona, van signar un conveni de col·laboració
per crear i posar en funcionament una Comissió d´Agermanament Girona-Farsia per tal de
regular totes aquelles activitats vinculades a l’agermanament solidari que la ciutat de Girona
manté amb la daira de Farsia (República Àrab Sahrauí Democràtica).
L’agermanament solidari amb Farsia, a més de representar un vincle d’amistat i col·laboració
entre dos municipis, permet realitzar projectes especialment pensats per al desenvolupament
local d’un territori determinat. Farsia és una daira de la wilaya d’Smara. Actualment, aquesta
daira està enclavada als campaments de refugiats de Tindouf, al sud d’Algèria.
Els projectes desenvolupats en el territori al llarg d’aquest anys es focalitzen en els àmbits de la
salut, educació i ajuda humanitària, i no cal oblidar la continuïtat del projecte Vacances en Pau.
WEBS D'INTERÈS
www.arso.org
Notícies sobre el Sàhara i la seva situació: ocupació, procés de referèndum.
www.spsrasd.info
Servei públic de notícies de la República Àrab Sahrauí, notícies actualitzades
http://acapsgirona.posterous.com/
Informació sobre els diversos projectes i activitats que es duen a terme des de ACAPS-Girona.
http://www.festivalsahara.com/index.php/es/quienes-somos
Informació sobre el Festival de Cinema al Sàhara, que utilitza el cinema per entretenir,
capacitar i enfortir als refugiats del Sàhara Occidental.
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