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PORTAVEU: Josep CASTELLS I BARÓ (PORTAVEU TITULAR del GRUP PARLAMENTARI
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Organ de debat: COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 181 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment ordinari .
Títol de la iniciativa :
Suport al Projecte Madrasa.
Contingut de la iniciativa :

El projecte Madrasa té com a objectiu principal facilitar a adolescents sahrauís que resideixen en
els camps de refugiats de Tinduf, al sud d'Algèria, tots els mitjans per a la seva formació
acadèmica i personal. Per a aconseguir-ho, promou l'estada temporal per estudis en famílies
espanyoles, sense perdre l'arrelament amb la seva cultura, llengua i famílies biològiques. Aquest
programa es ve desenvolupant a les Illes Balears des de l´any 2002.
Els menors ingressen en el programa a partir dels 12 anys per a incorporar-se a l'Educació
Secundària i amb l'objectiu que desenvolupin tot el seu potencial acadèmic fins a estudis tècnics o
superiors. Madrasa facilita a aquests joves sahrauís refugiats suports familiars i comunitaris
perquè estudiïn a Espanya. Alhora, el programa facilita a aquests alumnes suports extraescolars
de llengua i cultura sahrauí, perquè durant el curs escolar no es desvinculin d'elles.
Madrasa és un projecte que té com a premissa la de l'interès superior dels menors. S'inscriu en
l'àmbit del desenvolupament, la solidaritat internacional, l'acció humanitària, l'educació i la defensa
dels drets humans.
El poble sahrauí té el trist rècord de viure en el campament de refugiats més antic i inhòspit del
món, emplaçat en la Hamada de Tindouf a Algèria, en ple desert del Sàhara. En els campaments
de refugiats sahrauís l'educació és obligatòria però s'interromp en edats primerenques. El projecte
Madrasa és un pont vital perquè els joves sahrauís no es vegin abruptament empesos a l'abandó
del seu procés formatiu per falta d'alternatives. Facilitant la seva convivència amb famílies
espanyoles i la seva inclusió en el sistema educatiu espanyol, s'ofereixen oportunitats i futur a qui
d'una altra manera no ho tindria.
Es construeix des de la convicció que totes les persones, també els que sofreixen per les guerres
o els desplaçaments, tenen dret a l'educació, i a un desenvolupament professional que els permeti
llaurar-se un projecte de vida, que al mateix temps sigui solidari envers la comunitat.
El projecte promou molt directament el desenvolupament dels pobles, promovent la formació de
joves sahrauís, dotant-los amb les suficients eines formatives que els permetin en el futur unes
millors oportunitats de vida, tant personals com col·lectives. El projecte Madrasa és un viatge de
tornada i anada. Els joves sahrauís es formen a Espanya amb el desig d'aportar tots els sabers i
coneixements adquirits durant la seva estada a la pròpia col·lectivitat sahrauí.
Madrasa funciona gràcies a la implicació de les famílies voluntàries, sense aquesta baula,
Madrasa no seria viable. La família voluntària accepta al menor com un membre més,
comprometent-se a la seva atenció, cura i escolarització durant tota la seva etapa formativa.
En la gestió i difusió del programa estan implicades les organitzacions de solidaritat amb el poble
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sahrauí. En les Illes Balears realitza el programa l´entitat Escola en Pau que fa feina per fomentar
l’educació dels infants i joves sahrauís dels camps de refugiats de Tindouf. A més de comptar
amb el suport total de l’Administració sahrauí, és una ONGD consolidada a les Illes Balears i té
una àmplia experiència en l’execució d’aquest programa educatiu. Escola en Pau va ser la
primera entitat de l’Estat espanyol que va iniciar aquest tipus de projectes. Actualment és el model
de referència de setze entitats de nova creació radicades a altres comunitats autònomes que duen
a terme projectes similars.
En els anys en què porta funcionant, l'acceptació del projecte i dels estudiants ha estat total i
integradora. Els menors conviuen amb els seus companys i amics des de la normalitat entre
iguals i amb la resta de societat.
A la vista dels bons resultats, el programa ha de continuar funcionant, millorar i créixer. Per a
aconseguir-ho, és necessari que les administracions públiques s'impliquin en ell secundant, des
dels diferents àmbits a les organitzacions que ho promouen i a les famílies que ho fan possible.
Per tot això els grups parlamentaris sotasignat presenten la següent Proposició No de Llei:
1.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, en coordinació
amb les entitats locals i el moviment associatiu a les Illes Balears a continuar reforçant
el suport al desenvolupament del Projecte Madrasa.

Enric CASANOVA I PEIRÓ

Margalida DURÁN I CLADERA

Cristina MAYOR I ABAD

Juan Manuel GÓMEZ I
GORDIOLA

Miquel ENSENYAT I RIUTORT

Catalina PONS I SALOM
Assabentament grup,

Patrícia FONT I MARBÁN

Sílvia TUR I RIBAS
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Assabentament grup,

Marc PÉREZ-RIBAS I
GUERRERO

Assabentament grup,

Josep CASTELLS I BARÓ
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