NOTA DE PREMSA

La Menció Colibrí 2020 recau en les Associacions de Solidaritat amb el Poble
Sahrauí per la seua defensa dels Drets Humans
El reconeixement, atorgat per la Fundació Horta Sud i amb el suport de Caixa
Popular, comptarà amb un acte el pròxim dimarts adaptat a les mesures sanitàries
Torrent, 10 de desembre | Un any més, l’andana del Museu Comarcal de l’Horta Sud
acollirà el reconeixement a una associació per la feina feta. En aquesta ocasió, rebran la
Menció Colibrí les Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí, per la seua defensa
dels Drets Humans i el seu treball humanitari durant més de 45 anys i per la construcció
de vincles de germanor entre els nostres pobles. L’acte tindrà lloc el pròxim dimarts dia
15 a les 18:00h al Museu Comarcal situat a Torrent; tot i això, per les mesures sanitàries
vigents per tal de controlar la pandèmia, aquest s’haurà de seguir en línia.
Des de fa ja gairebé mig segle, les Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí treballen
per la pau i la llibertat en aquest territori del nord-oest d’Àfrica. Tot i la llarga trajectòria d’aquest
moviment, la seua tasca segueix sent hui de gran importància, especialment per la greu
vulneració dels Drets Humans als territoris ocupats pel Marroc, la situació dels presos polítics
sahrauís, les persones desaparegudes o la vulnerabilitat en la qual es troba la població
refugiada als campaments de Tindouf des de fa més de quatre dècades. Per tots aquests
motius, hem considerat pertinent reconéixer el treball d’aquestes associacions amb
l’atorgament de la Menció Colibrí 2020.
La tasca imprescindible de les associacions, col·lectius i persones defensores dels Drets
Humans que sempre han lluitat pels drets dels germans i germanes sahrauís ha quedat moltes
vegades en un segon terme, sobretot quan hi ha hagut situacions extraordinàries al nostre
context geogràfic més immediat. En especial, aquest fet s’ha demostrat durant l’any 2020, any
marcat per la pandèmia provocada pel coronavirus, tot i la situació de conflicte extrem al
Sàhara Occidental prèviament exposada. No obstant això, projectes com Vacances en Pau,
Caravana Solidària o Salut Bucodental són només alguns dels exemples del treball que
realitzen aquestes associacions al territori sahrauí i que s’ha considerat necessari reconéixer.
La menció, sense dotació econòmica, és un reconeixement simbòlic a la feina ben feta i al
treball per construir una societat que responga als valors de la solidaritat, la germanor i la
igualtat. Amb aquesta menció, que arriba enguany a la sisena edició, les Associacions de
Solidaritat amb el Poble Sahrauí es sumen a la Plataforma CIEs NO (2015), la Plataforma
Pobresa Zero de la Comunitat Valenciana (2016), SETEM Comunitat Valenciana (2017), Centre
Delàs d’Estudis per la Pau (2018) i Open Arms (2019) com a associacions ‘colibrís’.

Un acte adaptat a la situació sanitària
A diferència de les edicions anteriors, aquest any el format de la Menció Colibrí ha hagut
d’adaptar-se a la situació de crisis sanitària provocada pel coronavirus. Tot i això, la reinvenció
del format s’ha fet amb l’afany de mantenir, en la mesura del possible, la seua essència.
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Pensant en això, l’acte, que se celebrarà el pròxim dimarts dia 15 d’octubre a les 18:00 h al
Museu Comarcal de l’Horta Sud, serà retransmés en directe a través de la plataforma Teams,
per poder permetre, així, a totes les persones que ho desitgen seguir l’acte i poder intervenir,
veient-nos tots i totes les cares, i intentant aconseguir generar una calidesa similar als actes de
les edicions anteriors.
Així mateix, el format mantindrà la mateixa línia que en edicions anteriors. Després de la
presentació per part de la Tècnica de Participació Ciutadana a l’Ajuntament de Quart de Poblet
i vocal de la Fundació Horta Sud, Juana López, la Presidenta de la Fundació, Imma López,
procedirà a l’entrega del diploma i presentarà la taula rodona que constituirà la part central de
l’acte. Aquesta taula, moderada per Juana López, comptarà amb la participació de Lourdes
Crespo Tarazón, Presidenta de la Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble
Sahrauí al País Valencià, i d’Esjaba Messaoud El-Ghadi, graduada en Dret i Ciències Polítiques
i de l’Administració i activista dels drets del poble sahrauí.
Per a poder seguir l’acte només caldrà que les persones que ho desitgen es connecten al
següent enllaç: https://bit.ly/MencióColibrí2020, des del qual podran seguir de forma íntegra
l’esdeveniment i participar, un cop acabades les intervencions de la taula rodona, formulant els
comentaris o preguntes que desitgen a les participants de la taula.
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