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GRUP DE SOLIDARITAT AMB ELS INFANTS DE BIELORÚSSIA
“10 ANYS D’ACOLLIDES”
El 26 d’abril de 1986, es va produir l’accident més gran de la història de la industrialització. El reactor nº 4
de la central nuclear de Txernòbil (Ucraïna), va patir una fusió del nucli que va provocar l’alliberament de
tones de material altament radioactiu a l’atmosfera.
La quantitat de radioactivitat alliberada al medi ambient va ser 200 vegades més gran que el provocat per
l’esclat de les bombes atòmiques llençades pels EUA durant la 2ª Guerra Mundial a les ciutats japoneses
d’Hiroshima i Nagasaki. El núvol radioactiu, arrossegat pel vent, va afectar milers de Quilòmetres
contaminant grans àrees d’Ucraïna, Rússia i Bielorússia, amb un balanç de 30.000 morts i 10 milions
d’afectats.
Aquell descomunal accident va mobilitzar a bona part dels masquefins, el mes de maig de 1996, la
Societat Recreativa l’Alzinar, conjuntament amb la col·laboració de l’APA, el Casal d’avis, la Mutualitat de
Previsió Social l’Alzinar, el Col·legi Públic el Turó i l’Ajuntament de Masquefa van iniciar un projecte per
convidar a passar un mes a Masquefa a un grup nens i nenes afectats de Txernòbil.
L’origen de la proposta va ser d’una mare de Masquefa que va veure per televisió un programa que
parlava del drama dels habitants de Bielorússia afectats per l’accident nuclear i així aquell mateix any es
va organitzar la primera acollida. Per portar endavant el projecte, calien famílies disposades a acollir un
nen o nena a casa seva durant un mes, i la col·laboració del poble en l’organització d’activitats, donatius i
aportacions. Finalment el dia 14 d’octubre, un total de 27 nens i nenes i dos monitors procedents de la
zona afectada de Bielorússia, van arribar a Masquefa per primera vegada. L’any 1997 es constitueix el
Grup de Solidaritat amb els Infants de Bielorússia que treballa dins l’Alzinar i es l’encarregat de continuar
aquesta tasca acollidora cada any.
Aquest projecte, te com a objectiu que aquests nens i nenes entre 7 i 17 anys afectats per la radiació,
amb una situació econòmica i social precària, facin durant un més una cura de salut, respirant el nostre
aire i menjant aliments no contaminats. Segons informes de la OMS ( Organització Mundial de la Salut),
trencar el cercle d’acumulacions de radiacions durant quatre o cinc setmanes fora de la zona
contaminada, retarda i fins i tot minimitza l’efecte de les malalties provocades per l’exposició continuada a
radiacions de caràcter nuclear. Les conseqüències del contacte amb alts nivells de radiació provoquen
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alteracions i afeccions en el cos humà que alteren el sistema inmunològic, desenvolupament hormonal,
problemes respiratoris, odontològics i afeccions a la vista.
Així doncs durant l’estada al nostre poble aquests infants tenen la possibilitat de fer diverses revisions
mèdiques, odontològiques, oftalmològiques i dermatològiques. L’acollida resulta molt positiva per a ells
per que a més coneixen dues llengües diferents, un altre país i un altre cultura, per això s’organitzen
diferents actes lúdics i culturals, cursets d’informàtica, visites al Cementiri Vell, excursions i activitats
esportives. Durant aquests darrers nou anys d’acollida el número de nens i nenes ha oscil·lat entre 40 i 60
i el de famílies acollidores entre 30 i 40. Els nens sempre arriben amb monitors, que els acompanyen
durant el viatge i els ajuden durant l’estada, tant a nivell d’integració com de traducció de la llengua, la
seva presència enforteix el teixit associatiu masquefí i diverses entitats treballen durant tot l’any amb el
Grup de Solidaritat per fer possible la seva estada.
Aquest any 2005 es commemora el 10è aniversari, durant aquesta darrera dècada, l’esforç de moltes
famílies acollidores, el Grup de Solidaritat amb els infants de Bielorussia i la col·laboració de veïns,
institucions, entitats, empreses i comerços, hospitals, ONG i Universitats, han aconseguit que 125 nens i
nenes bielorussos tinguin un altre qualitat de vida.
Felicitats i per molts anys!
Xavier Pérez Fornés
Documentació:
Revista Nosaltres ( III època), maig 1996
Revista Nosaltres ( III època), juliol 1997
Pàg. Web:
http://archivo.greenpeace.org/chernobil/chernobil.htm
Testimonis Orals:
Grup de Solidaritat amb els Infants de Bielorrússia

