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El voluntariat, la peça clau
El voluntariat és des de fa més d’una dècada, un dels
pilars d’Educació Solidària. Voluntaris i voluntàries han
col·laborat de maneres diferents: a l’estiu, reforçant les
subseus d’arreu de Catalunya, puntualment en alguna de
les campanyes que hem realitzat, i els de llarga durada
amb els projectes amb què col·laborem a Mèxic,
Guatemala i el Senegal. Són la peça clau per a sensibilitzar,
donar a conèixer i per impulsar les accions que realitzem a
Catalunya per tal de mostrar altres realitats que existeixen
en el món.
És així com tenim ben present, i així ho transmetem als
voluntaris i voluntàries, que els voluntariats han de ser un
mitjà, i no tant un objectiu.
Ens explicarem amb un viu exemple del voluntariat
d’estiu. Gràcies a la llarga trajectòria de col·laboració que
hem mantingut amb el Senegal i Mèxic, els equips de
coordinació, els monitors i monitores de les colònies i
casals d’estiu han anat creixent, millorant i
professionalitzant les seves activitats. Aquest és un èxit
que hem aconseguit plegats amb voluntaris,
col·laboradors i gent d’aquí i d’allà.
N’estem tant satisfets que sovint durant el procés de
voluntariat, repetim a les persones voluntàries: “Si no hi
anem, també es fan activitats”.
I ho fem perquè l’objectiu ha canviat, i ja no és l’anar a fer,
a impulsar o iniciar alguna cosa. Ara, volem que els i les
joves vagin a compartir, a conèixer i descobrir, a créixer
com a persones, i sempre, des d’una perspectiva
d’intercanvi mutu i enriquidor per a ells i per a la gent que
es trobaran.
I és en aquest instant quan la participació en el voluntariat
esdevé mitjà, i es trasllada aquí, a casa nostra. Mitjà
perquè a partir del que han vist i viscut haurien
d’involucrar-se en projectes locals, actuar com a agents
multiplicadors de la tasca de sensibilització i de difusió de
la FES, canviar la seva manera de fer i veure el món, i
d’implicar-se socialment.

projectes
Collège de Thiaroye
Nou curs, noves classes!
L’edifici de Secundària de Thiaroye està a punt per rebre
l’alumnat d’aquest curs escolar 2016-2017. Un projecte
que ja vam iniciar fa dos anys i que comporta l’ampliació
dels equipaments del centre per tal de poder donar
resposta a l’alta població juvenil del barri de Thiaroye. El
curs passat vam estrenar 6 aules i dos despatxos per la
gestió de la Secundària, i aquest curs escolar el comencem
amb tres aules més i un bloc de lavabos a cada pis de
l’edifici.
L’ampliació d’aquest edifici ha de comportar una millora
de la qualitat de l’ensenyament (més aules i menys
alumnat per classe), així com també poder oferir la
formació de Batxillerat al centre i al barri, on actualment
no hi ha gaire oferta preuniversitària. Tot i aquestes
millores, és necessari encara seguir treballant, per tal
d’acabar les infraestructures i poder oferir una oferta més
gran al barri, on encara hi manquen infraestructures
educatives i espais per als infants i joves.

Activitats d’esplai i colònies d’estiu
L’Estiu continua!
Més de 2.000 infants han tingut un estiu diferent a Mèxic i al Senegal gràcies a les activitats de casal i
colònies d’estiu. Un projecte que fa més de 10 anys que hi participem i que a poc a poc va millorant a
partir de les sinergies entre monitors locals i voluntaris d’estiu.
Com cada any, una quinzena de voluntaris han pogut viure també, un estiu diferent a Mèxic i al Senegal.
L’experiència ha estat molt enriquidora, tal i com ens ho van explicar aquest mes de setembre, i amb
ganes de poder participar aquí en projectes de sensibilització.
També agraïm a tothom que ha donat suport aquestes activitats a través de la plataforma de “Mi Grano
de Arena”. Enguany hem arribat als 3.160 €!

el suro
Actualitat de les subseus

Activitats a les escoles
Aquestes setmanes les subseus
estan de festa. La Subseu
d’Igualada
col·labora
amb
“l’Octubre Solidari”, realitzant
diverses accions: Conferència
“Una voluntària entre maies” a
l’Aula d’Extensió Universitària,
participació a la 5a Mostra
d’Entitats i el concert solidari i
el Gran Festival de finals de
mes.
D’altra banda, la subseu de
Gavà i la de Vilanova i la Geltrú
participaran a les respectives
Mostres d’Entitats, i la Subseu
de Sabadell ho té tot a punt pel
Mescla’t i la Rodada solidària
que realitzen cada any.

Beques escolars a Mèxic

Comencem el curs escolar amb una
xerrada que realitzarem a l’Escola
Pia de Sabadell el proper mes de
novembre dins de la setmana de la
solidaritat. És així com donem el tret
de sortida al programa de
sensibilització d’Educació Solidària
per tal de donar a conèixer altres
realitats en el món a les escoles.

Voluntariat de llarga durada
La Maria Sánchez,
voluntària de la FES
al Senegal l’estiu
2015, va realitzar les
seves pràctiques de
final de Grau al
Centre de Promoció
de la Dona del barri
de Sam-Sam.

Durant el curs 2015-2016, l’Escola Pia
Balmes ha col·laborat amb la campanya
de beques escolars per alumnes de la
nova escola “San José Calasanz” de
Mexicali, que any rere any amplia la seva
oferta educativa.
Gràcies aquest suport, s’han pogut becar
a 12 alumnes del curs de segundo
preescolar,
contribuint
així
a
l’ensenyament d’aquests infants i joves.

Gràcies a l’experiència prèvia a l’estiu i els tres mesos
col·laborant al Centre, ha defensat a la Universitat
Politècnica de Catalunya, el seu treball de final de Grau
sobre una estratègia de millora de la producció
alimentària al Centre.
D’altra banda, l’Imma, voluntària de llarga durada
d’aquest curs 2016-2017, ja es troba a Mèxic col·laborant
amb l’equip d’educadors de les Escuelitas de Tareas de
Mexicali.
Participa en el reforç escolar que es realitza a infants i
joves del barri i a totes les activitats de Educación
Solidaria en Las Californias.

per pensar-hi
I després què…?
L’Eude, la Júlia, la Laia i la Rocio han tingut l’oportunitat
de realitzar aquest estiu un voluntariat al Senegal, a
Côte d’Ivoire i a Mèxic (Baixa Califòrnia). Els hem
preguntat com han viscut aquesta experiència i que
n’han extret:
- T’has trobat amb allò que t’imaginaves?
Eude: Quan viatges a un país tan diferent del nostre
com és el Senegal és difícil fer-te una imatge real del
que trobaràs. En el meu cas, he trobat molts trets
culturals que m’han sorprès però esperava trobar-me
situacions més complicades o impactants.
Rocio:. Quan transmets el fet de voler fer un voluntariat
a algun lloc del món, la resposta de la gent que
t’envolta no és gaire positiva. Si et deixes influir per les
interpretacions de la resta, mai no faràs les coses que
de tu neixin, deixaràs que la resta obrin el teu camí,
sense ser tu el teu propi guía. Però fins que no arribes
in situ no acabes d’entendre com es desplega i es
desenvolupa tot plegat. Hi ha coses que sí que són
com te les imaginaves, com per exemple la pobresa, els
valors, la tradició. Però els detalls més importants, que
conformen el dia a dia, no te’ls pots imaginar, has de
viure i conviure amb la societat.
- Què és el que més t’ha xocat ?
E: El que més m’ha xocat és la concepció que tenen de
la propietat, molt més oberta que la nostra, l’alegria
amb què afronten la vida i la seva gran hospitalitat i
generositat.
R: La capacitat de resiliència que molts la tenen de
base. No s’aturen davant els obstacles que se’ls
presenten. Intenten, proven, actuen, sobre el problema
que se’ls ha presentat. Es busquen la vida. Les
frustracions dels infants d’allà i d’aquí no són les
mateixes, evidentment, però és que tampoc ho resolen
igual. Mentre uns intenten demanar col·laboració,
compartint el problema i buscant el suport en els
companys per tal de resoldre-ho junts, els altres
esperen que algú ho resolgui. Mexicali és una societat
molt col·laborativa i acollidora.

- En què t’has beneficiat tu del voluntariat d’estiu?
Júlia: Personalment m’ha enriquit moltíssim. M’ha fet
descobrir coses de la meva personalitat que no sabia
que tenia i, en general, m’ha permès coneixe'm una
mica més. Suposo que això ha estat fruit també d’haver
estat el meu primer viatge “sola”, fora del país i de ser la
primera vegada que feia de monitora.
Laia: Els beneficis són molts; a part de conèixer un país
nou, amb costums i maneres de fer diferents als meus,
jo també he pogut mostrat un bocinet de la meva
cultura i del meu país. M’enduc amistats, experiències i
situacions concretes que sé que mai no oblidaré. He
descobert que podem viure perfectament bé sense la
necessitat de tenir tantes coses i m’ha ajudat a valorar
més el que tinc aquí.
- Has posat en dubte, un cop tornat, coses importants
de la teva vida ?
E: Més que posar en dubte, m’ha fet relativitzar els
problemes i ser conscient de la quantitat de càrregues i
dependències innecessàries que creem nosaltres
mateixos i la pròpia societat en què vivim.
J: Suposo que és impossible no replantejar-se res
després de fer un voluntariat i més, com aquest. Això és
un sí rotund, el que potser més em pregunto és com
pot canviar tant la “sort”, econòmicament parlant,
naixent a un lloc o a un altre i que injust és tot plegat.
D’altra banda, he reflexionat sobre com volia plantejar
la meva vida en general després d’haver viscut
l’experiència que he viscut i d’haver vist tot el que he
vist; Un no es pot quedar igual.
R: Per descomptat que sí. Veure somriures de nens,
nenes, adolescents i famílies que participen en el
projecte de Cachiverano fa que et plantegis moltíssimes
coses. La primera de totes i la més important és que
m’he adonat que em sento feliç quan veig que els que
m’envolten són feliços i t’ho fan saber. Venim al món i
ens anem sense res, sortim de la panxa de la mare nus,
i ens n'anem igual, sense res de material. Per tant, viure
en un entorn on la gent és feliç amb el que té et fa
plantejar-te coses d’aquest estil. Viure el més feliç
possible.

Si preferiu rebre el full informatiu en format electrònic, feu-nos-ho saber a: fes@educaciosolidaria.org

