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Fa poc més de 20 anys que cada estiu vénen a Mallorca nins i nines dels
camps de refugiats saharians. Acollits per famílies, passen aquí unes
vacances lluny de la calor del desert i del conflicte que viuen cada dia

A punt d’arribar

Solidaris

Prop de 155 infants d’entre 8 i 12 anys procedents de camps de refugiats saharians arribaran demà a les Illes per passar-hi dos mesos d’estiu amb famílies d’acollida.

PALMA Prop de 155 infants dels
camps de refugiats saharians arri-
ben demà dematí a les nostres
Illes per passar dos mesos de Va-
cances en Pau. Així és com s’ano-
mena el programa de l’associació
d’Amics del Poble Saharià de les
Balears, que ja fa poc més de 20
anys que està en marxa i que per-
met a nins i nines d’entre 8 i 12
anys passar un estiu diferent. Un
total de 18 infants passaran
aquests dos mesos a Menorca i la
resta ho farà a Mallorca. Encara
que en els primers anys en què
s’engegà la iniciativa aquestes cri-
atures quedaven en albergs, ja fa
anys que el projecte s’ha consoli-
dat, de manera que són famílies

voluntàries les que els acullen els
a casa seva.

Des de Vacances en Pau, els co-
ordinadors, Gustavo Ferrades i
José Juan Luna, es posen a prepa-
rar la campanya per a l’estiu a
principi del mes d’abril, per tal de

trobar famílies acollidores. En-
guany, però, han tingut proble-
mes. Desconeixen si ha estat per
la crisi econòmica o per un altre
motiu, però la veritat és que a
final de maig gairebé no s’hi havia
posat en contacte cap família in-

teressada. “Ens vam preocupar
una mica, per això vam iniciar
una campanya un poc més agres-
siva a fi de trobar llars acollido-
res”, explicaren Gustavo i José
Juan, ara satisfets, perquè “final-
ment tot ha anat bé i fins i tot
tenim famílies de reserva”.

Procés
Així, a començament d’abril,
Gustavo i José Juan reben la pri-
mera llista amb els infants que
vindran a passar l’estiu a les Illes,
els nous i els repetidors, i a partir
d’aleshores es posen en contacte
amb famílies acollidores per si
volen tornar a tenir el mateix in-
fant saharià que ja passà amb ells

Fa poc més de 20 anys que vénen a les Illes
nins i nines dels camps de refugiats saharians
per passar-hi l’estiu amb famílies d’acollida

A final de maig d’enguany no hi havia famílies
suficients per acollir els infants i fou necessari
posar en marxa una campanya més agressivaText: Margalida Ramis
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Les Vacances en Pau dels in-
fants sahrauís s’han convertit,
amb el pas dels anys, en un
element propi i característic
de l’estiu illenc. Però en-
guany, per primera vegada,
sembla que hi ha hagut algu-
nes dificultats per cobrir les
necessitats d’acollida i atenció
dels infants. Potser és per la
crisi, diuen alguns. O pot ser
que la cronicitat de l’exili del
poble sahrauí, el pessimisme
davant la manca d’una solu-
ció satisfactòria i definitiva
hagi anat covant el cansament
i el desànim entre les famílies
acollidores: fins quan? De què
serveix el que feim?

Mala cosa, si aquestes pre-
guntes i el risc d’estancament

del projecte Vacances en Pau
tenen com a resultat la desa-
fecció, l’oblit, l’abandona-
ment del poble sahrauí a la
seva dissort. Però podem con-
vertir el pessimisme en opor-
tunitat: d’acord, la situació
del poble sahrauí ja no pot
durar més; és indecent, im-
moral, una vergonya per a la
comunitat internacional. I
doncs, què hem de fer? Què
hi puc fer jo? Passar de tot és
la resposta? Aminatou Haidar,
la defensora sahrauí dels
Drets Humans que aquests
dies visita Mallorca, ho té clar:
“els ciutadans han d’exigir
amb el vot la legalitat del Sà-
hara”. Heus aquí un repte per
posar a prova la credibilitat i
la consistència de la nostra so-
lidaritat: seríem capaços, la
propera vegada que haguem
de votar, que la qüestió sahra-
uí determinàs el sentit del
nostre vot?•

MIQUEL A. MARIA
www.miquelmaria.cat

Cansats?

MONITORS

Suport i traducció
Juntament amb el grup de
nins i nines saharians que
arribaran demà, també ho
faran un grup de sis moni-
tors, que durant aquest
temps estaran en un pis, per
tal d’oferir el seu suport da-
vant qualsevol problema o
dubte que hi pugui haver
durant l’estada dels infants,
Així, els monitors fan de tra-
ductors i expliquen als pe-
tits què és allò que està pas-
sant, especialment als que
vénen per primera vegada.
A les famílies que acullen
per primer cop, també se’ls
assigna un coordinador,
que és una família que ja té
experiència en el programa
i que ajuda la novella amb el
procés d’adaptació de l’in-
fant, especialment els pri-
mers dies.•

les vacances anteriors. “La majo-
ria de famílies repeteixen amb el
mateix infant, perquè es crea un
vincle prou especial, de manera
que moltes famílies acullen aquell
nin o nina durant els quatre anys
que ve a Mallorca”, explicaren els
responsables del programa.

Entrevistes
Quan es tracta d’una família que
vol acollir per primera vegada, els
responsables de la iniciativa hi
envien un treballador social vo-
luntari que els fa una entrevista.
Per tant, és el treballador qui en
darrera instància decideix si
aquella família és apta o no per
acollir l’infant. En cas que sigui
apta, s’inicien una sèrie de trà-
mits burocràtics i tot es posa en
marxa.

A banda dels corresponents trà-
mits, també es duen a terme di-
verses reunions en les quals es
dóna a conèixer la situació políti-
ca en què es troben aquests in-
fants, a més d’una sèrie de pautes
a seguir. Per exemple, la família
no pot viatjar amb l’infant fora de
l’Estat i s’ha de comprometre a
dur-lo a totes les revisions mèdi-
ques programades, que se solen
fer durant les dues primeres set-
manes.•

Infants. Demà dematí aterraran a
les Illes uns 155 infants dels camps
de refugiats saharians per passar
l’estiu amb famílies d’acollida.•

LES XIFRES

155

Moltes famílies acollidores viatgen fins als camps de refugiats per conèixer el dia a dia dels infants.

Del drama polític al dramà humà
PALMA Un dels principals ob-
jectius de la iniciativa Vacan-
ces en Pau, a càrrec de l’Asso-
ciació d’Amics del Poble Saha-
rià, iniciada fa poc més de 20
anys, és mantenir els infants
fora del conflicte durant un
temps i, alhora, solucionar els
possibles problemes de salut
que tinguin.

I és que la gran majoria viu
de cap a cap d’any en camps
de refugiats i per això, a través
d’aquest programa, s’intenta
que aquests nins i nines pu-
guin passar un estiu enfora de
les condicions difícils de vida a
les quals es veuen sotmesos.

Així, amb aquesta iniciativa es
contribueix a ajudar aquest
col·lectiu a l’espera de la que
podria ser la seva salvació: la
independència, que es dema-
na de manera activa des
d’Amics del Poble Saharià i al-
tres associacions de la resta de
l’Estat.

De fet, en aquest sentit es va
pronunciar un dels coordina-
dors del programa, Gustavo
Ferrades, qui explicà que “en
les diverses reunions que
tenim amb les famílies d’acolli-
da posam molt d’èmfasi a ex-
plicar-los la situació política
dels infants”. Ferrades va re-

marcar que “aquests nins i
nines viuen una situació políti-
ca complicada i gairebé només
coneixen els camps de refugi-
ats, perquè no poden tornar al
seu país”.

D’aquesta manera, el lligam
que s’estableix entre famílies
acollidores i infants durant els
dos mesos de convivència sol
anar més enllà. De fet, són
moltes les famílies que viatgen
fins als camps de refugiats per
tal de conèixer de prop com
viuen aquests infants. Així, el
conflicte deixa de ser polític
per convertir-se en una histò-
ria humana.•

El voluntariat, peça clau per al bon
funcionament de Vacances en Pau
PALMA Analítiques, revisions pe-
diàtriques, higienistes, revisions
òptiques i dentistes són els ser-
veis i consultes que tenen a
l’abast aquests infants de mane-
ra gratuïta, i tots passen per la
consulta durant els primers dies
de l’estada. A més, hi ha una
sèrie d’especialistes que estan a
la seva disposició en cas que en
la primera revisió es consideri
oportú que l’infant en necessita
algun. I és que en moltes ocasi-
ons presenten alguna malaltia
fàcil de tractar a Mallorca, però
gairebé impossible de fer-ho als
campaments.

En cas que l’infant necessiti al-
guna recuperació que no és fac-
tible a la seva terra, queda a l’Illa
fins que s’ha recuperat.• Un cop a Balears, els infants passen una revisió mèdica.

“Enguany, la crisi o
alguna altra causa
ha anat covant el
cansament de les
famílies acollidores”

“La situació del
poble sahrauí ja no
pot durar més, és
indecent, immoral,
una vergonya”


