
Aquest és un conte per als infants catalans i per als sahrauís, però aquí no 

hi ha només un conte, n’hi ha dos: un en català, Saps qui és la 

Maimuna?, i un altre en àrab, Saps què vol la Maimuna? 

Els dos contes parlen de la Maimuna i el seu germà, en Salek, els dos nens 

viuen en els camps de refugiats de Tindouf, però en Salek aquest estiu 

vindrà a passar-lo amb nosaltres, i la Maimuna, que encara és petita per 

sortir dels camps de refugiats, vol saber tot el què farà el seu germà. 

 
Saps què vol la Maimuna? 

 
1- La Maimuna és una nena de 6 anys que viu als camps de refugiats de Tindouf. 

Avui veu que el seu germà, en Salek, se’n va de vacances a Catalunya. 

2- En Salek se’n va a Girona a passar els dos mesos d’estiu. Allà no hi fa tanta calor, 

tenen molta aigua i poden menjar més variat: verdures, carn, peix... 

3- Mentre està a Girona viu amb una família i passa les vacances amb ells. 

4- També van al metge per saber si es troba bé. Li miraran la panxa, els ulls, les 

dents... 

5- En Salek va al Casal amb els nens, juga amb els seus amics i s’ho passen molt bé 

6- La família catalana d’en Salek són la Maria, en Pep, la Laia i en Pau... i en Pinxo. 

7- En Salek farà moltes coses diferents, anar a la platja, en bicicleta... i després li 

explicarà tot a la Maimuna. 

- Quan siguis més gran tu també hi aniràs- li diu. 

8- Quan en Salek torna a casa fan una gran festa. Estan molt contents que hagi tornat. 

I en Salek també! 

9- Després fan el te i els grans els expliquen que al seu país ells també tenien el mar 

al costat i podien anar on volguessin, hi havia pobles i ciutats grans. 

10- La Maimuna i en Salek ja tenen ganes de tornar a anar a l’escola i trobar-se tots 

els seus amics. 

11- Cada dia al matí s’encarreguen d’obrir el corral de les cabres i al vespres, de 

tancar-les. 



12- La Maimuna està molt contenta, ara ja ha tornat el seu germà i tornen a estar tots 

junts: els pares, els avis, els oncles, els cosins... 

13- Ara viuen en els camps de refugiats de Tindouf. 

14- Però saben que un dia podran tornar al seu país, Sàhara Occidental. 

 

 

  


