
 
CARAVANA per la PAU 2017 D’AJUDA 

HUMANITÀRIA als sahrauís refugiats als 
campaments de Tindouf, en Algèria   

 
La comunitat universitària del Campus de Burjassot-Paterna, vé participant en la Caravana d’Ajuda 
Humanitària, que cada any organitzen la Federació d`Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí 
(fasps@hotmail.com) i la delegació de la RASD (República Àrab Sahrauí Democràtica) mitjançant la Mitja 
Lluna Roja Sahrauí, aportant sucre, oli i arròs. La passada edició de 2016 col·laborarem amb 323 kg 
d’aliments;  i amb 720 euros en contribució a les despeses d’enviament. 
 
Els constants retalls en l'ajuda humanitària per part dels  organismes oficials (Programa d’Alimentació 
Mondial –ACNUR) fan que la situación siga de més en més dramàtica per als refugiats sahrauís i encara 
molt necessària i urgent la solidaritat de tots amb aquest poble, injustament maltractat i ignorat. 
Per tal de facilitar la recollida d’aliments, s’han disposat, fins dimecres 21 de desembre, uns 
contenidors convenientment indicats amb el cartell de la Caravana, a l’entrada de diversos edificis: 
 
- Serveis Generals del Campus, junt a Reprografia  
- Edifici d’investigació SCSIE, junt a la consergeria 
- Edifici de Deganats 
- Entrada a diversos edificis (B de Biologia; D de Química, F de Física i Facultat de Matemàtiques) i 
departaments del Campus (Genètica, Bioquímica…..) 
- Edifici d’Instituts al Campus de Paterna 
  
La col·laboració econòmica per a les despeses d’enviament dels aliments es pot fer per transferència 
individual al compte de Caja mar: ES22.3058.2182.94.2720003511 de l’ong Ajuda als Pobles de Quart 
de Poblet; (ajudaalspobles@gmail.com; 685020453) indicant-hi Caravana 2016-Campus de Burjassot-
Paterna; o per entrega a les responsables de la caravana del campus: 
 

Núria (nuria.romero@uv.es) i Mercè (merce.pamblanco@uv.es), Dept.Bioquímica i Biologia 
Molecular, ext 43010 i 43446; 

Luz (luz.cardona@uv.es), Dept. Química Orgànica, ext. 43039 
   

Com sempre, us agraïm de tot cor la vostra col·laboració, com sap fer-ho aquest poble sahrauí, 
abandonat fa 41 anys per l’estat espanyol i per les institucions internacionals a la desèrtica hamada 
algeriana de Tindouf.  
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