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Ens enriqueix com a sindicat i com a persones

Vacances per la pau
El passat 11 d’octubre van morir
una nena de quatre anys i la seva
mare embarassada sota les bom‐
bes de l´aviació israeliana sobre la
Franja de Gaza. Sembla que el po‐
ble palestí estigui condemnat a
plorar els seus fills i filles perma‐
nentment en les escalades de vio‐
lència que es produeixen als
territoris palestins ocupats o cer‐
cats pels israelians. Cisjordània i la
Franja de Gaza mostren unes da‐
des recents carregades d´opressió,
destrucció i mort.
Un dels col∙lectius, per les seves
característiques intrínseques més
vulnerables en aquest context, és
el dels infants. Blanc directe i indi‐
recte de la colonització israeliana
Cada any, 700 nenes i nens palestins són detinguts per l’exèrcit israelià
a les terres palestines, violenta i
il∙legal segons la comunitat inter‐
nacional, els nens i nenes de Palestina són víctimes inqüestionablement innocents. Carregats de traumes provocats pel
maltractament, la mort dels seus éssers estimats, la presó dels seus pares o mares, germans, amigues o ells mateixos,
la destrucció de les seves cases, terres de conreu i escoles; sense zones en què es pugui respirar un mínim d´aquesta
tranquil∙litat i pau que qualsevol criatura necessita per desenvolupar‐se adequadament i amb un sentit de futur.
Malgrat això, no es pot donar tot per perdut; les experiències amb nens víctimes d´altres conflictes armats han demos‐
trat que aquests éssers petits tenen la immensa capacitat de donar una resposta positiva davant d´aquests entorns
dramàticament desfavorables. Però, per aconseguir‐ho, s´ha de treballar amb aquets nens i nenes des d´un punt de
vista psicopedagògic i radicalment social.
Des de la IAC estem compromesos a aportar el nostre gra de sorra al benestar de la humanitat, que s’ha de concretar
―principalment― en accions vers aquelles persones que més pateixen la injustícia i la manca d’aplicació dels drets
humans. Ens enriqueix com a sindicat i com a persones.

De projecte a acció consolidada
10 anys de Vacances per la pau
La Intersindical Alternativa de Catalunya sempre ha
mostrat suport actiu al poble palestí i al seu dret a gau‐
dir de les terres en llibertat i dignitat. La concreció
d´aquest suport, quan parlem dels infants, és una acció
que hem anomenat Vacances per la pau.

Què? Vacances per la pau és una acció d'ajuda
humanitària que pretén ajudar el conjunt del poble

bre els governs israelià i occidentals que practiquen
una hipocresia calculada.

Infants. Vacances per la pau és una acció dirigida
a la infància palestina dels camps de refugiats, tant de
Cisjordània com de la Franja de Gaza. Dins d'aquest
grup, les condicions per participar són bàsicament dos:
ser orfe i pertànyer a una família amb greus mancances
de tipus econòmic. Altres variables a destacar a l'hora
de determinar el grup de participants és la paritat de
gènere (mateixa quantitat de nens i nenes) i la franja
d'edat (entre els 9 i els 12 anys).

palestí i la part de la societat civil palestina més desfavo‐
rida i vulnerable: els nens i les nenes. Va començar el
seu camí fa deu anys a partir de la col∙laboració de di‐
verses organitzacions entre les quals hi havia la IAC, qui
es responsabilitzà de l'execució del projecte a Catalunya.
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Per què? L’objectiu principal, subjacent i transver‐
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la IAC, es destina tot el recaptat de l’aportació
sal de Vacances per la pau és ajudar el poble palestí
solidària de les butlletes de la loteria de Nadal que ve‐
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les seves terres i la vulneració sistemàtica dels drets
humans contra la població. D´aquest objectiu es deriven
dos objectius més específics:
— Ajudar els nens i les nenes palestines a potenciar la
seva resiliència i a superar els traumes provocats per
un entorn molt agressiu, carregat de desgràcies
pròpies d´un context d´ocupació militar, discrimina‐
ció, humiliació, pobresa, mort i destrucció sistemàti‐
ca del present i futur dels éssers estimats.
— Sensibilitzar la població catalana sobre la situació
del poble palestí amb l´ànim de generar un corrent
més fort de solidaritat vers els palestins i pressió so‐

També comptem amb aportacions d´altres organitzaci‐
ons amigues i aportacions individuals de persones afilia‐
des i simpatitzants, així com d’entitats o empreses que
faciliten descomptes i, fins i tot, la gratuïtat a l´hora de
gaudir de les seves instal∙lacions.

Treball voluntari. Vacances per la pau signi‐
fica el treball i dedicació de moltes persones que, de
forma desinteressada i més enllà de les seves obligaci‐
ons laborals i sindicals, col∙laboren en la planificació, el
disseny i el suport a l’estada dels nens i les nenes.

Vacances per la pau 2015
El 22 de juliol passat, van arribar a l´aeroport
del Prat 10 infants (5 nens i 5 nenes) origina‐
ris de diferents camps de refugiats de Cisjor‐
dània acompanyats de dos monitors
palestins, la Maria i el Bassam. Aquest any,
degut a la greu situació que es viu a la Franja
de Gaza ha estat impossible aconseguir por‐
tar nens d´aquesta part tan castigada per les
operacions militars israelianes.
Durant l’estada es van allotjar en uns apar‐
taments a la Vila Universitària de la UAB i van
gaudir d’una agenda ben carregada de visites
i activitats molt diverses:
Una revisió mèdica integral a l´Hospital de
Sant Joan de Déu.
Visites plenes d´activitats a Barberà del Va‐
llès, Prat del Llobregat, Badalona, Cerdanyola
del Vallès, Badia del Vallès, Vic, Corbera,
Sort; estades temàtiques i divertides al parc
de bombers del Prat, a Can Barça, a Marine‐
land i al Tibidabo, i visites a diferents punts
emblemàtics de la ciutat de Barcelona.
Trobades amb la platja, a la piscina i al riu;
actuacions de pallassos, mags, músics...
Tallers d´hipoteràpia, activitats psicopedagò‐
giques tutelades per professionals i moltes
estones de convivència, per fomentar la cul‐
tura de la pau i el treball intercultural.
En tot moment s´ha comptat amb la
col∙laboració d´un grup de voluntaris que han
acompanyat el grup palestí i han ajudat en tot
el que fos necessari per assegurar als infants
una estada plena de bons moments. Hem de
destacar les possibilitats que s´han ofert per
facilitar la trobada dels infants palestins amb
nens i nenes catalans ―tot i la dificultat de
l’idioma― i potenciar l´intercanvi cultural,
d´afecte i de pau necessari en un projecte
com aquest.
Com en edicions anteriors, el comiat i la mar‐
xa dels nens ha estat un moment de emoci‐
ons barrejades: cares de satisfacció per veure
els somriures dels nens i nenes contant com
s’ho han passat de bé i llàgrimes de tristor per
saber que tornen a una difícil quotidianitat.

Vacances per la pau 2016
Anima’t a formar‐hi part!
En el moment en què finalitza una edició més del projecte ja es comença a pensar en la següent. En això
estem. Una altra vegada es reprèn el treball a Palestina i a Catalunya; no es pot parar, que el temps passa
volant i l´hem d´aprofitar. S´ha d´assegurar de nou el suport econòmic per cobrir les despeses i s´ha de en‐
grescar a més companys i companyes perquè s´impliquin en la mesura que puguin al projecte, a aquesta
actuació ja consolidada.
S´ha de tornar a convèncer a empreses, institucions i entitats del valor ètic i solidari d´aquesta iniciativa i, en
definitiva, cada vegada, hem d’aconseguir que els infants palestins se sentin reforçats com a futur, però
també com a present.
Molta feina, però estem segures que entre tots, amb compromís i il∙lusió farem de nou la pròxima edició de
Vacances per la pau.

La lluita profitosa
Al llarg de l’any, en milers de línies dels
nostres butlletins exposem qüestions, ex‐
pliquem propostes, analitzem decisions
del govern, denunciem espolis, reclamem
els nostres drets, cridem a la mobilització i
demanem que enfortiu les organitzacions.
Moltes línies que poden ser interpretades
de forma dual: al mateix temps que mos‐
tren preocupació i espirals de problemes
sense fi, també expressen ànim en la llui‐
ta, esperança en el futur, coherència en
les nostres propostes i confiança en les
nostres forces.
En aquest butlletí creiem possible fer un
Laiac amb una única línia d’interpretació:
la de la solidaritat entre la humanitat i la
de l’esperança en què els drets humans
siguin efectius. Continuem lluitant!
L’acció sindical no s’esgota en el nostre
àmbit. Si com a treballadors i treballado‐
res formem part d’una societat, cap qües‐
tió ens és aliena. La lluita té moltes formes
de manifestar‐se. Aquesta és una de les
més profitoses, significatives i enriquido‐
res.

Gràcies a totes les persones i entitats que han fet possible les Vacances per la pau 2015
Us animem a comprar la loteria de Nadal per poder continuar organitzant‐les l’any vinent

