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SA POBLA Sentir parlar de Pa i Mel
és pensar, de manera quasi imme-
diata, amb conceptes com inte-
gració, immigració i convivència,
entre d’altres. I és que aquesta as-
sociació poblera va començar a
fer feina amb immigrants l’any
2001, ja que sa Pobla és un dels
municipis de Mallorca que més ha
notat en els darrers anys la pre-
sència de nouvinguts, especial-
ment del nord de l’Àfrica. A banda
de fer feina a sa Pobla, però, aviat
van començar a interessar-se pel
camp de la cooperació i, per això,
van començar a moure fils en
aquest sentit. Així, el 2007 una de

les coordinadores de l’associació,
Ada Siquier, va tenir l’oportunitat
d’anar durant tres mesos a Burki-
na Faso a fer un voluntariat, expe-
riència que va obrir les portes a
l’associació per continuar fent
feina al país africà.

Així, Pa i Mel, des de sa Pobla,
començà a treballar per dur enda-
vant algun projecte al país africà.
Una de les primeres passes que es
van fer va ser l’agermanament

amb un poble d’allà, Tenado, un
municipi de 3.400 habitants i que
és el cap de departament i que
agrupa 18 municipis. Així, ambdu-
es poblacions es van començar a
conèixer mútuament. A més, du-
rant el 2007 i el 2008 des de l’as-
sociació van començar a fer dife-
rents activitats per recaptar do-
blers, a banda d’estar en contacte
amb la gent de Tenado per avalu-
ar les necessitats del municipi.

Solidaris

Un pou ple d’esperança
L’associació poblera Pa i Mel va dur a
terme l’estiu passat la construcció d’un
pou d’aigua al municipi de Tenado, al
país africà de Burkina Faso. Aquesta
entitat, que l’any 2001 va començar a
treballar amb immigració, fa feina ara
en el camp de la cooperació

Els municipis de sa Pobla i Tenado es van
agermanar per tal que els ciutadans d’ambdós
pobles es puguin conèixer mútuament

Una de les principals mancances de Tenado
són sistemes per poder emmagatzemar
l’aigua, ja que el grau d’evaporació és molt alt



I ARA > ESTAT I MÓN I ECONOMIA I TENDÈNCIES I HORITZONS 312I IDIARI DE BALEARS
DIJOUS, 19 DE FEBRER DEL 2009

Hamed, un pastor nòmada del
nord de Somàlia, li va explicar a
R. Kapuscinski que la poesia del
seu poble parla sovint dels sofri-
ments per aconseguir el bé més
preuat del desert: l’aigua. Sense
saber-ho, aquell pastor va coin-
cidir amb el filòsof Plató, que en
el diàleg Gòrgies afirma que
plaer i felicitat no són la mateixa
cosa, i que sentir dolor no et fa
necessàriament desgraciat, com
demostra el fet que tenir set,
que és una sensació dolorosa,
farà més plaent l’acte de beure.
La felicitat, segons Plató, es tro-
barà en l’equilibri. Així mateix,
el pastor Hamed sosté que sense
la sequera, la calor, els pous
buits i la mort en ruta seríem in-

De vida i de mort
capaços d’experimentar el plaer
inigualable de la pluja, ni perce-
bre la dolçor de la llet o el gust
diví de l’aigua.

Bé, les condicions de vida
d’aquests clans de pastors són de
les més extremes d’Àfrica, però
el problema de l’abastiment
d’aigua potable és un mal endè-
mic a moltes parts del gran con-
tinent del sud i un fenomen es-
tretament lligat al caòtic procés
de descolonització. Al mateix lli-
bre on Kapuscinski explica
aquesta anècdota, recorda que
els portuguesos, en quatre-cents
anys de presència colonial a An-
gola, no van construir ni un sol
pou d’aigua potable a la capital,
Luanda.

Avui, des del Programa de
l’ONU per al Medi Ambient, s’ad-
verteix que els conflictes per
l’accés a l’aigua potable seran a
Àfrica un dels principals motius
de les noves guerres. Des de sa
Pobla, però, ens mostren que
l’aigua també pot ser una de les
principals oportunitats per a la
pau i el progrés.•

MIQUEL ÀNGEL MARIA
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D’aquesta manera, el passat mes
d’agost del 2008 quatre membres
de Pa i Mel se n’anaren fins a Te-
nado per supervisar el primer
projecte: la construcció d’un pou
d’aigua.

L’aigua: un problema
El fet que el projecte pel qual es
decantassin fos un pou d’aigua és
perquè els recursos hídrics és una
de les prioritats de Tenado, amb
la salut i l’educació. La majoria de
municipis del departament de Te-
nado tenen problemes en l’obten-
ció d’aigua potable. I és que, tot i
haver-hi una època de pluges
prou important, el seu sistema
d’emmagatzematge és molt pobre
i la resta de l’any el grau d’evapo-
ració de l’aigua és molt elevat, ja
que les temperatures poden arri-
bar als 50 graus.

És per això que necessiten pous
per poder emmagatzemar l’aigua,
perquè la dels envasaments s’eva-
pora, a més de ser molt costós
construir-ne. A més, quan ja no
tenen aigua per beure, n’han de
beure dels pous i el problema és
que no hi ha pous fets a màquina
suficients. Per aquest motiu,

n’existeixen bastants de fets de
manera manual, que no tenen
més d’un metre de fondària i
l’aigua dels quals no és bona per
beure. Això no obstant, el fet de
no tenir aigua d’enlloc més fa que
els veïns de Tenado beguin
d’aquesta aigua, fet que comporta
que s’agafin moltes malalties.

Així les coses, la problemàtica
de l’aigua va ser un dels temes
que es va repetir a totes les reuni-
ons que els membres de Pa i Mel
van realitzar amb els diferents
col·lectius durant la seva estada a

Tenado per tal de conèixer de pri-
mera mà les principals mancan-
ces del municipi.

Projectes de futur
Així, amb relació a l’aigua es tro-
baren que una de les principals
necessitats era la construcció de
nous pous i reparació d’aquells
fets malbé, que en total n’hi ha 37.
“Resulta que hi ha molts pous que
no funcionen i no tenen els conei-
xements per arreglar-los”, va ex-
plicar una de les coordinadores
de Pa i Mel, Catalina Socies, que
l’estiu passat va estar a Tenado.
En aquest sentit, Catalina Socies
explicà que des de l’associació ja
fan feina en un segon projecte,
que és, precisament, formar els
ciutadans de Tenado per a la re-
paració de pous i poder arreglar
els espatllats, “el cost dels quals és
el mateix que fer-ne un de nou”,
manifestà Socies.

Des de l’any passat, però, gràci-
es a Pa i Mel, els ciutadans de Te-
nado disposen d’un nou pou, que
costà 10.000 euros i que va tenir
una ajuda de l’Ajuntament de sa
Pobla i una altra del Consell de Jo-
ventut de les Illes Balears.•

L’Ajuntament de sa
Pobla i el Consell de
Joventut de Balears
van subvencionar
el nou pou

Pa i Mel fa feina
en un nou projecte
de formació per
reparar pous i
arreglar els danyats


