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Valencia, 19 de julio de 2011 
 

 
Cerca de medio millar de niños y niñas de Valencia , Ucrania y el Sahara, ha 

construido mil grullas de papel como símbolo de paz en el mundo 
�

L’Escola d’Estiu de la Politècnica conmemora el 25 
aniversario del accidente nuclear de Chernobil 

 
 

 
Cerca de 85 niños y niñas saharauis y ucranianos, que pasan su verano en familias de 
acogida de la Comunidad Valenciana, han compartido hoy una mañana de juegos y talleres 
con alrededor de 500 niños de l’Escola d’Estiu de la Universitat Politècnica de València. Ha 
sido un encuentro solidario en el que los pequeños han disfrutado de una jornada lúdica 
marcada por la convivencia y el intercambio cultural. 

El encuentro, al que ha asistido el director general de Integración y Cooperación, Josep María 
Felip, acompañado por la vicerrectora de Asuntos Sociales y Responsabilidad Social 
Corporativa de la UPV, Pilar Santamarina, se enmarca dentro de las actividades del programa 
“vacaciones solidarias”, promovido por la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat 
Valenciana, y en el que un año más colabora l’Escola d’Estiu de la Universitat Politècnica de 
València. 

Durante la jornada, que  ha tenido lugar en la Universitat Politécnica de València, los niños y 
niñas han realizado talleres de papiroflexia, juegos de agua, canciones y baile.  

Una de las actividades más destacadas de la jornada ha sido el taller de papiroflexia (origami, 
técnica ancestral japonesa). Los niños han podido conocer la historia de Sadako Sasaki, la 
niña japonesa que murió a los doce años víctima de una leucemia contraída a raíz de la 
explosión nuclear de Hiroshima. Cuenta una antigua leyenda japonesa que si una persona 
enferma construye mil grullas de papel, los dioses le concederán su deseo de curarse. 

Sadako logró hacer 664 grullas durante su enfermedad. Sus amigos y compañeros 
completaron las 1000 y las enviaron a su familia como símbolo de solidaridad con ella. Desde 
entonces, miles de de personas en todo el mundo conmemoran los accidentes nucleares con 
la realización de estos pájaros de papel. 

Tras la lectura de este cuento, los niños ucranianos y saharauis, junto con los pequeños de 
l’Escola d’Estiu de la UPV, han desplegado y colgado en algunos árboles de los jardines del 
campus de Vera las grullas de papel que han realizado en los talleres, ante la atenta mirada 
de sus padres de acogida y monitores. Esta actividad se ha realizado hoy con motivo de la 
conmemoración del 25 aniversario del accidente nuclear de Chernobil.  
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València, 19 de juliol de 2011 
 

 
Prop de mig miler de nens i nenes de València , Ucraïna i el Sahara ha construït mil grues 
de paper com símbol de pau en el món  
 
L’Escola d’Estiu de la Politècnica  commemora el 25 
aniversari de l'accident nuclear de Chernobil 
 
 
Prop de 85 nens i nenes saharauis i ucranianos, que passen el seu estiu en famílies d'acollida 
de la Comunitat Valenciana, han compartit avui un matí de jocs i tallers amb al voltant de 500 
nens de l’Escola d’Estiu de la Universitat Politècnica de València. Ha estat una trobada 
solidària en el qual els petits han gaudit d'una jornada lúdica marcada per la convivència i 
l'intercanvi cultural.  
 
 
La trobada, al que ha assistit el director general d'Integració i Cooperació, Josep María Felip, 
acompanyat per la vicerectora d'Assumptes Socials i Responsabilitat Social Corporativa de la 
UPV, Pilar Santamarina, s'emmarca dintre de les activitats del programa “vacances solidàries”, 
promogut per la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana, i en el qual un any 
més col·labora l’Escola d’Estiu de la Universitat Politècnica de València. 
  
 
Durant la jornada, que ha tingut lloc en la Universitat Politècnica de València, els nens i nenes 
han realitzat tallers de papiroflexia, jocs d'aigua, cançons i ball.  
 
 
Una de les activitats més destacades de la jornada ha estat el taller de papiroflexia (origami, 
tècnica ancestral japonesa). Els nens han pogut conèixer la història de Sadako Sasaki, la nena 
japonesa que va morir als dotze anys víctima d'una leucèmia contreta arran de l'explosió 
nuclear d'Hiroshima. Conta una antiga llegenda japonesa que si una persona malalta construïx 
mil grues de paper, els déus li concediran el seu desig de guarir-se.  
 
 
Sadako va assolir fer 664 grues durant la seva malaltia. Els seus amics i companys van 
completar les 1000 i les van enviar a la seva família com símbol de solidaritat amb ella. Des de 
llavors, milers de de persones en tot el món commemoren els accidents nuclears amb la 
realització d'aquests ocells de paper. 
  
 
Després de la lectura d'aquest conte, els nens ucranianos i saharauis, juntament amb els petits 
de l’Escola d’Estiu de la UPV, han desplegat i penjat en alguns arbres dels jardins del campus 
de Vera les grues de paper que han realitzat en els tallers, davant l'atenta mirada dels seus 
pares d'acollida i monitors. Aquesta activitat s'ha realitzat avui amb motiu de la commemoració 
del 25 aniversari de l'accident nuclear de Chernobil. 


