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Infants sahrauís passen l’estiu
amb famílies de L’Hospitalet
Són 37 nens i nenes dels campaments de refugiats de la regió algeriana de Tinduf
Durant els mesos de juliol i agost,
37 nens i nenes sahrahuís, refugiats als campaments de la regió
algeriana de Tinduf, viuen amb
famílies de L’Hospitalet. En total
són prop de 800 els nois i noies
de 8 a 13 anys que passaran l’estiu a diferents poblacions catala
nes, com és habitual cada any.
Dels infants que són a la ciutat, onze repeteixen amb les mateixes famílies d’altres anys.
“Això és una garantia que els nens
s’ho passen bé i és un fet que facilita la relació amb les famílies”, diu
Dolores Ruiz, presidenta de l’Associació de famílies acollidores de nens
i nenes sahrauís.
Ella mateixa, i el seu marit, Nemesio Martínez, president de la Comissió de Festes de la Florida, tenen ja
una dilatada experiència en aquest
tipus d’acolliment. Aquest any, uns
enormes ulls foscos la segueixen
allà on va. És una nena. Té un aspecte saludable. És alegre.
Als matins durant el mes de juliol, participen en un programa d’activitats al Poliesportiu Fum d’Estam
pa, juntament amb la resta dels
seus companys d’aventura. La resta
del temps la passen amb les famí
lies seguint el seu tipus de vida.
Aquest mes han participat en alg u
na activitat oficial, com l’habitual recepció que els ofereix l’alcalde, Ce
lestino Corbacho. I durant el mes d’agost aniran de vacances amb les fa
mílies acollidores.
Dolores Ruiz explica que “aquest
any ha estat el Front Polisari, i en
concret el seu delegat, Emboerik Ah
med, qui ha negociat amb la delega
ció del Govern aquestes colònies
per primera vegada”. L’Ajuntament
ha subvencionat els viatges i les
colònies, mentre que les famílies es

gabriel cazado
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Tradicional recepció de l’alcalde als nenes sahrauís al palauet de Can Buxeres

Durant el mes de juliol han
passat revisió mèdica i han
participat en un programa
d’activitats al Poliesportiu
Fum d’Estampa. A l’agost
faran més vacances amb les
famílies acollidores

fan càrrec de la manutenció dels in
fants com si fossin un membre més
de la família.
n Experiència enriquidora
“Els infants et donen molt més
del que et pots imaginar”, afegeix
Dolores Ruiz. El “drama” ve quan s’a
costa el comiat. Aquest sentiment
és comú a totes les famílies que
hem entrevistat.
Marian i Manolo són membres
de l’associació i és el segon any que

participen en aquesta experiència.
Tots dos són mestres. “Ens agraden
els nens. Ens fa molta il·lusió. Hem
comptat els mesos. Des de la primera vegada ens hem passat deu me
sos esperant que arribés Sabah”,
una nena que ja havia estat amb
anterioritat en aquestes colònies.
“Això es un avantatge perquè ens
facilita les coses, tant per l’idioma
com perquè ja coneixen molt de
la nostra societat. Però no deixen
de sorprendre’s per exemple amb
la platja, amb la piscina...”. Tots tres

passaran una setmana de l’agost a
un bungalou d’un càmping i després
visitaran llocs que li puguin agradar
a la nena, com Port Aventura. “Fem
vacances pensades perquè els nens
puguin gaudir”.
Juan Antonio i Júlia tenen un fill
de 24 anys i han rebut Saleh, un
nen que ara en té 11. Aquesta pa
rella ha repetit la mateixa experiència durant els últims quatre anys i
sempre amb el mateix infant. “Nosal
tres hem viatjat força vegades a Tin
duf, coneixem tota la seva família i
ell ja forma part de la nostra”. Juan
Antonio i Júlia havien decidit solidaritzar-se amb els programes d’a
collida temporal de la Generalitat
per a nens amb famílies amb dificultats. “Però allò va resultar una mica difícil i finalment ens vam decidir
per aquesta experiència, amb la
qual cooperem durant tot l’any fent
recollida d’aliments, roba i altres
productes per als refugiats”. Aquesta
parella té a casa seva Lamina, germana gran de Saleh, a l’espera de
ser operada a Barcelona d’un problema de salut, la qual cosa seria impossible a Tinduf.
Jordi i Núria són una parella
acollidora amb fermes idees políti
ques sobre el problema sahrauí i
així les manifesten: ”els espanyols
tenim molt a responsabilit at en
aquest conflicte i hauríem de de
manar responsabilitats”. Tots dos
van decidir, a més d’acollir per mo
tius humanitaris, fer-ho per motius
polítics. Han viatjat en nombroses
ocasions als campaments sahrauís i pensen que “és un conflicte
oblidat políticament i periodísticament”. Enguany a casa seva ha arribat Teslem, que ho compar teix
tot amb l’Alba i l’Aleix, els seus fills.
# conchita gómez

´Cuidem els que cuiden´,
una guia per als cuidadors
Editada en DVD per la Diputació i Creu Roja Barcelona
La Diputació de Barcelona i
Creu Roja Barcelona han editat
el DVD Cuidem els que cuiden.
Guia pràctica per a persones
cuidadores, un document que
té una durada de dues hores i
un disseny que el fa fàcil de ser
consultat per a tots aquells que
tenen al seu càrrec persones
amb algun grau de dependència.
La guia va ser presentada a l’Au
ditori de La Farga per José Vicente
Muñoz, responsable municipal de
Benestar i Família i diputat adjunt a
l’Àrea de Benestar Social de la Diputació, i pel coordinador de Creu Roja

FOTO CEDIDA PEL GABINET DE PREMSA

s
e
r
v
e
i
s

Acte de presentació de la guia a La Farga

Barcelona, Enric Morist. A l’acte van
participar també tècnics d’aquestes
institucions.
La guia d’ajuda per als cuidadors
està dividida bàsicament en tres
àrees: actituds i àrea social; psicològica i terapèutica, i salut. El pri mer tiratge ha estat de 9.000 exemplars, que seran distribuïts als ajun
taments de la província i més en
davant s’espera fer una altra edició
de 9.000 exemplars més.
José Vicente Muñoz va explicar
que “tot i que la Llei de serveis socials està elaborada i a l’espera que
pugui ser discutida al pròxim man

dat, sí que hi ha una altra llei, la d’atenció personal i atenció a les de
pendències, que ja s’està debatent,
i aquesta fa referència, precisament,
a la figura del ‘cuidador informal’. El
regidor va dir també que “és molt
important que aquesta figura sigui
visualitzada, perquè són moltes les
persones que en algun moment de
la seva vida són cuidadores informals”.
Enric Morist, per part de Creu
Roja, va explicar que “allò que cerquem és que les persones visquin
amb dignitat, a casa seva i amb la
família que els estima.” c . g .

