Dissabte 6 juliol

Diumenge 7 de juliol

A partir de les 10h començarem a muntar el Campament per la dignitat del Poble
Sahrauí al Parc de la Quadra d’Enveja de Vilanova i la Geltrú.

8h

17h

19h

Taula rodona: La cooperació amb el Sàhara avui, davant les retallades de
les administracions pels programes de cooperació reflexionarem per trobar
noves fórmules que ens permetin cobrir les necessitats bàsiques dels
refugiats sahrauís.
o Especialista en Cooperació i / o Ajuda Humanitària d’emergència
o Brahim Mojtar, Ministre de Cooperació de la RASD
o Yahia Buhabeine, President Mitja Lluna Roja Sahrauí
Taula rodona: Situació actual al Sàhara Occidental ocupat pel Marroc. La
situació política actual, les negociacions entre el Front Polisari i el Marroc,
els recursos naturals del Sàhara Occidental, la més que evident vulneració
constant dels drets humans als territoris ocupats del Sàhara Occidental pel
Marroc, i el ressò que tot això té en els mitjans de comunicació ho
debatrem amb:
o Juan Soroeta, especialista en el conflicte del Sàhara
o Degza Lachgar, Activista sahrauí i defensora dels drets humans
o Emahmed Jadad, coordinador de la Minurso i membre del secretariat
del Front Polisari.
o Mohamed Elouali Akeik, ministre dels territoris ocupats de la RASD
o Periodista i / o corresponsal

Durant la tarda es jugarà un Torneig de Futbol per una Sàhara Lliure entre equips
sahrauís i vilanovins.
21h
Sopar en comú en el campament, organitzat pels Llaguts i la Confraria de
Pescadors de Vilanova i la Geltrú.
En acabar el sopar tot@s podrem gaudir d’una tranquil·la vetllada de cinema a la
fresca tot assaborint la cerimònia del té.
Fisahara a VNG:
• HIJOS DE LAS NUBES. ÚLTIMA COLÒNIA de Alvaro Longoria
• EL MAESTRO SAHARAUI de Nicolás Muñoz
• Documentals realitzat per l'Escola de Cinema Abidin Kaid Saleh dels
campaments de refugiats.

Cursa per un Sàhara Lliure: Cursa de 7,5 Km a les platges de Vilanova i la
Geltrú, per recordar la marató que cada any es celebra als campaments de
refugiats i en la que aquest any per motius de seguretat no hi han pogut
participar els atletes de casa nostra. (Informació sobre la cursa a part)

10h

Esmorzar per a totes les persones que han dormit al campament i els que
han participat en la cursa.

11h

Arribada i acollida dels infants sahrauís de Catalunya acompanyats per les
famílies acollidores.

11.30 Activitats infantils, acompanyades per Zebrass Band i organitzades per
entitats culturals, lúdiques i de cooperació de Vilanova i la Geltrú.
• En les haimes s’hi podran visitar exposicions fotogràfiques i participar
en tallers de te, henna, jocs sahrauís, ... etc.
Exhibició dels Falcons de Vilanova i la Geltrú
13.30 Parlaments
o Intervencions dels representants de les institucions presents.
o Lectura de les conclusions tallers del dia anterior
o Lectura del manifest en suport del Poble Sahrauí de la 6a Acampada
per la dignitat del Poble Sahrauí.
14.30 Dinar. Cadascú es porta el seu.
(*) Hi haurà servei de bar i us donarem informació d’establiments de restauració al
voltant del Parc.
16h

Continuació de les activitats infantils.

17h

Actuació del Grup De plata i bronce i Grupo musical de la juventud
sahrauí, musica fusió flamenc – sahrauí.

18h

Comiat dels participants.

