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Un ‘puente’ solidario

Consumisme cruel?

Muchas personas viajamos
este puente de diciembre,
pero el nuestro no es un
viaje convencional: vamos a
los Campamentos de Refugiados Saharauis. Para llegar
al desierto argelino donde
se asientan tardamos unas
13 horas (a pesar de estar a
distancia similar a Canarias).
El dicho se hace realidad:
“aquello es otro mundo”.
Un ajetreado viaje en avión,
camiones y todo terrenos,
cruzamos el desierto por la
noche y llegamos a los Campamentos al amanecer.
Hace 3 años que visitamos
a familias y niños que en la
campaña Vacances en Pau
acogemos durante el verano.
Nos esperan siempre.
En cualquier momento. Pero
saben que en el mes 12
(como llaman a Diciembre)
seguro que vamos. Nuestra
llegada es una fiesta y alegría para todos. Saben que
llevamos lo que podemos.
Pero lo que más aprecian es
nuestra presencia y solidaridad. Por eso muchas veces
no abren las bolsas que les
llevamos (ropa, alimentos,
etc.) hasta que nos hemos
ido. Como si quisieran
preservar ese momento en
su intimidad. Y es que sus
“valores” son muy diferentes a los de esta parte del
mundo. Con poco viven.
Llevan 32 años expulsados
de su país, abandonados por

No gràcies. En el món on el consumisme sembla no tenir
aturador, tot està permès per a satisfer l’instint compulsiu d’algunes persones de poder comprar-ho tot.
Quan parlem de les festes de Nadal no podem oblidar
que al carrer hi fa molt de fred i hi ha molt dolor. Fins
i tot el clima està en contra dels pobres. Per si les desigualtats i la misèria no tingués prou víctimes, la societat
consumista moderna ha inventat un nou model de sofriment: són els regals
mascota. Regals que
Per si les desigualtats no
en molt casos porten
tinguessin prou víctimes,
implícit el futur sofriment d’uns animalets
la societat consumista ha
que haurien d’estar
inventat els regals mascota destinats a estimar i
fer-se estimar, perquè
tenen una capacitat
d’entrega i de submissió inigualables, perquè són naturalment bons i la seva tendresa pot arribar a canviar la
vida d’una persona, però que desgraciadament en molt
casos sols compleixen un sol objectiu: crear un negoci
car que enriqueix molta gent.
Quan sento parlar d’aquestes xifres esgarrifoses d’animals maltractats o abandonats i veig aquelles carones
que miren esperant que els acullis perquè necessiten dels
homes per sobreviure, em pregunto com les administracions permeten que es comerciï amb éssers vius sense
un control rigorós de la seva procedència i un seguiment
obligat de les seves condicions de vida després de ser
adoptat. Ara per ara, si no es pot erradicar aquest negoci
perquè sempre hi haurà algú que vulgui comprar, l’única
solució seria fixar uns mitjans de control rigorosos que
garantissin una major responsabilitat de l’adoptant.
Una persona molt admirada per mi sempre em recorda
que la persona té diferents estats d’intel.ligència: el més
primari és el que domina els instints, però l’ésser humà
també té una capacitat de raonar que ens permet ponderar les situacions abans de prendre decisions.
La llàstima és que gestionem tan malament la nostra
intel.ligència que la posem per sota de l’egoïsme i la
responsabilitat.
Bé, a Internet podem trobar dotzenes de centres d’acollida d’animals de companyia. Perquè no hi fem una visita
i invertim els diners que costa una mascota en altres
coses?
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todos los Gobiernos españoles
responsables de una descolonización no acabada y por
el resto de la “comunidad internacional”, abandonados en
la más absoluta “nada”, en un
desierto donde no crece una

Sentimos la necesidad
de apoyar a los 200.000
refugiados que sobreviven
al límite
flor ni vuela un pájaro. Están
acostumbrados. Sólo tienen
cielo y tierra. Pero resisten y
viven dignamente. Frente a
la ocupación de su territorio
por el reino de Marruecos y
esperando que se cumplan
de una vez las muchas Resoluciones de la ONU que exige
que se celebre un referéndum
de autodeterminación para
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poder volver a su país.Como
muchos otros viajaremos y
seguiremos apoyando a este
pueblo. Conocemos su realidad, su historia, las traiciones
que han sufrido, la represión
en el Sahara ocupado. Sentimos la necesidad de apoyar
a los 200.000 refugiados que
sobreviven en condiciones
límites y a quienes los gobernantes niegan la justa solución
a que tienen derecho. A pesar
del cansado viaje y las condiciones que allí vivimos, nuestro
puente valdrá la pena. Porque
el cariño y calor humano que
recibimos se contrapone con
el silencio y olvido al que
están sometidos. Con nuestra
presencia allí y nuestro trabajo
solidario y de denuncia aquí,
saben que no les dejaremos
abandonados. Como dice el
lema de la camiseta de YALAH:
“no morirá nuestro pueblo
mientras yo viva”.

què en penseu...

...de les campanyes contra la violència de gènere?
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Joan Bou
comercial

Rosa Pasqual
estudiant

Jaume Gual
estudiant

Em sembla bé que es facin
aquestes campanyes. La violència de gènere és un problema
que ens afecta a tots, no només
a qui el pateix directament i per
això està bé que els impostos
que tots paguem es destinin
també a crear consciència sobre
el tema. Es fan altres campanyes
menys sensibles i més cares.

Tot el que sigui fer campanyes
per eliminar situacions com
aquestes és interessant. No sé si
són efectives, però està bé que
es facin. Hauria d’haver-hi una
actuació en molts més terrenys
i no només a la televisió, sovint
la dinàmica que tenim quan mirem la televisió és la de canviar
de canal quan fan publicitat.

A veure si es pot aconseguir
alguna cosa amb aquestes
campanyes. Està bé que aquests
anuncis es passin per la televisió perquè és un mitjà de
comunicació massiu, però crec
que no s’haurien de centrar
només en televisió. Crec que
la informació als joves és molt
important en aquest tema.

Aquestes campanyes que fa
la Generalitat no són gaire
eficaces, crec que és una pèrdua de diners i que haurien de
dedicar aquests recursos a fer
campanyes a altres llocs com
instituts, llocs de treball o bé fer
xerrades, és a dir, altres formes
d’implicació i d’impacte social
que no a partir d’anuncis.
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