
Pequenas accións, grandes resultados.

Awa era unha rapaza de 12 anos de Adiora, un pequeno pobo do país africano de Mali. Na 
súa casa vivían 8 persoas e a comida non sobraba. Na escola só lle ensinaban as tarefas 
básicas da casa e despois adicábase a axudar aos seus pais. Unha rara enfermidade estaba 
azoutando a pequena aldea acabando pouco a pouco coa súa poboación. Sentíase impotente 
e ela quería axudar, pero non tiña coñecementos para isto.

Sabía que en Europa, onde se encontran os países máis desenrolados, podíase estudar e 
conseguir un traballo. Despois de pensalo uns días fíxolle unha proposta a súa familia: 
intentar chegar a España. Ao final decidiron que a rapaza se unira a un grupo de persoas no 
que se incluían dous curmán, para conseguir chegar ata ese país, o mais preto a África.

Con ledicia pero coa tristeza de marchar do seu pobo, chegou o día que tanto esperaba. A 
través duns traficantes de persoas emprendeu aquela viaxe que tanto soñara. A viaxe fora 
longa, pasara semanas, fame e sede. O Sáhara fixérase moi duro, pero pouco a pouco foron 
conseguindo avanzar aínda que a rapaza non sacaba da cabeza os perigos que corría, a 
posibilidade de ser raptada por bandas, que a maten…

Despois de moitas penurias por fin chegaron a Ceuta, territorio español. Moitos dos seus 
compañeiros cos que fixera amizade non aguantaron e foron morrendo durante a viaxe. Uns 
días despois da súa chegada un barco saíu de Ceuta cara Cádiz, e aproveitaron para coarse 
e chegar ata a península. Non o podía crer, estaba no lugar no que tanto tempo pensara e no 
que podía estudar o que realmente lle gustaba, no que poder a conseguir un traballo e os
seus propios cartos.

A Awa España parecíalle o mellor país do mundo, dáballe facilidades para ter onde vivir, para 
estudar e despois traballar. Anos despois, Awa tiña estudios do que lle gustaba, a medicina, 
aquilo que tanta falta facía en África. Traballou nun hospital de Santiago e foi exemplo de 
superación para os compañeiros e pacientes.

Estudar e investigar para erradicar a enfermidade que con tantas vidas acabou no seu fogar 
foi a súa paixón. Como non se esquecía de onde viña e quería aportar os seus coñecementos 
a súa terra, marchou para exercer en Mali.

Awa agora tamén se dedica a divulgación por redes sociais, nas que comenta diversos 
aspectos da ciencia, xa ten milleiros de seguidores, e converteuse nunha persoa coñecida e 
reputada.

Esta foi a vida dunha muller que loitou toda a súa vida. A veces pensamos que non se alcanza 
o  éxito se non é cun premio ou cun “nobel”. En ocasións, con pequenas accións para nós, 
acádanse grandes resultados. A esta muller, o facilitarlle uns estudos, foi a científica máis 
importante para os veciños que axudou.

A veces penso cantas científicas quedan polo camiño por non poder estudar, por non nacer 
no lugar adecuado.
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