Spanska rum IV:

Det spanska hjärterummet
En liten pojke är inte som de andra i
kvarteret.
Det är alls inget fel på huvudet, men
benen …
Han kan inte gå.
Sedan födseln har han cerebral
parés, CP, och nu har han hunnit fylla
fem.

För att i dessa svåra tider försöka få
ihop pengar har föräldrarna startat en
plastkapsylinsamling, så att folk kan
lägga sina kapsyler i boxar i några
affärer. Dessa skickas sedan till ett
företag, som betalar för de återvunna
plastlocken från mjölkförpackningar
o.likn.
Grannarna, grannskapet, till slut hela
stadsdelen uppmärksammade Pedros situation och gick raskt samman
för att hjälpa till.
Man organiserade en stor gatufest
söndag 17 mars med lotteri och en
jättepaella för 500 personer att köpas för 2,5€ per portion. En bar med
aperitifer och bakverk sattes upp på
gatan och en dj stod för musiken.
Man satte som rubrik på det hela:
”Caminemos junto a Pedro” (Låt oss
gå med Pedro).
Denna devis har spritt sig i allt vidare
ringar.

Föräldrarna har undersökt vad hjälp
som kan uppbringas och fått visst
hopp. Men behandlingen är dyrbar
liksom den specialanpassade gångstol, som skulle hjälpa Pedro upp från
barnkammargolvet.

En sedan länge planerad barngala i
teatern till 208-årsminnet av H C Andersen fick ett litet tillägg: ta med er
plastlock till insamlingen för Pedro!
Så nåddes vandrarföreningen Andar
x Andar av Pedros behov och beslöt
att anordna en solidaritetsmarsch
från La Mata till Rocío del Mar, ett

Ca 300 personer deltog i solidaritetsmarschen för Pedro.
familjearrangemang den 21 april.
Man gick ut via Facebook om vandringen med Andar x Andar, ”Caminando junto a Pedro”, och hur man
kunde anmäla sitt deltagande, givetvis mot en avgift till förmån för Pedro.
Den 7 april var
det dags för en
fotbollstävling,
arrangerad av
föreningen Torrevieja Solidaria,
där intäkterna
gick till femårige
Pedro.

Sjutton lag kämpade i Torneo Fútbol
7 på Torreviejas fotbollsstadion och
Pedros familj var där liksom stadens
kommunalråd med ansvar för sport,
Luis María Pizana, som också hälsade på familjen.

or av sina väderfotografier till försäljning till förmån för Pedro.
Originalen hade tidigare visats i
Saltchefens hus, en mycket vacker utställning. Fotografen Antonio
García ställde upp med att kopiera
önskade foton allteftersom de tog
slut. Alla foton skulle betalas med
minst 5€.

Den 13 april var en stor dag för Pedro: äntligen fick han se och ta sina
första steg i livet med en ”andador”,
en gåstol, som han skulle få ha på
prov en månad. Ett baskiskt företag
har ensamrätt på gåstolen för Spanien, men den är tillverkad i Norge.

T.v. provas gåstolen ut, Torre-TV var
där.
Ovan tar Pedro sina första steg.
Nästa ”ring”: efter en av vuxna ordnad hjälpaktion, tog sju flickor i femteklass, ännu inte 12 år, ett eget initiativ
för Pedro, som de läst en tidningsnotis om. De producerade armband och
halsband av plastpärlor i rasande fart
och sålde dem i ett eget stånd i form
av ett bord på gågatan från torget. De
hade hört att han ännu inte fått ihop
pengar nog.
Från stadsdelens jättepaella och lotteri hade de första 3315€ kommit in,
från Fútbol 7 ytterligare 2000€ men
Pedro behöver mer än 10.000€!

Ännu en ring: Proyecto Mastral, vår
egen vädertjänst i Torrevieja, kom
överens med Casino att ställa ut kopi-

El Real Club Náutico mittemot Casino tog fatt i stafetten ”Camina junto
a Pedro” med en uppvisning 1 maj på
den intilliggande strandpromenaden.
Här fick man se och delta i Zumba,
Tai Chi, Kung Fu, Body Combat förutom dans med Paya´s dansskola.
För 5€ kunde man köpa en lott och
en röd tröja med texten ”Yo camino junto a Pedro” och dessa gick
åt blixtsnabbt. Cárnicas Ríos hade
skänkt en matkorg, som lottades ut

för 5€, för dem som inte redan lyckats
köpa tröjan. Det var också fritt fram
att bidra med något annat att lotta ut,
dessutom gick man runt med insamlingsbössa.

Mer än 500 personer deltog och
strandpromenaden böljade i rött i takt
med musiken under de olika rytmiska
inslagen.
Lille Pedro är bara ett av exemplen
på Det Stora Varma Spanska Hjärtat.
Ingen fara att inte de 10.000€ kommer att uppnås!
Man hjälper i Afrika likaväl som med
soppkök och Alimentos Solidarios
hemmavid. Man kämpar emot när redan illa utsatta skall vräkas från sina
hem – t.o.m. poliser och brandmän
vägrar utföra sådant, deras hjärtas
bud är starkare än omänskliga order.
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