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Coneixem les Califòrnies!
La visita a les Califòrnies ha estat una experiència de descoberta, plena de calidesa i de sentit.
Els projectes que coneixem d’aquelles terres –les “escuelitas de tareas”, totes les variants de
“Caliveranos”, les cases d’acollida d’Hocati i l’Institut José Calasanz– agraeixen una aproximació
vital perquè quan els llegeixes en un paper poden semblar senzills (reforç escolar, colònies
d’estiu, cases d’acollida...) però en veure’ls de prop descobreixes fins a quin punt en aquell
context són apostes radicals i transformadores, que canvien la vida de moltes persones,
especialment infants i dones.
Mexicali i Tijuana són territoris de frontera, amb comunitats molt pobres i fràgils. Famílies
trencades que s’exposen cada dia a un món de violència, prostitució i tràfic de drogues.
Els Escolapis d’allà es fan presents en barris molt humils. Hi obren espais on les persones se
senten acollides, estimades i valorades. La metodologia és tan senzilla com poderosa: oferir
calidesa i animar els petits compromisos. Els infants, que estarien al carrer, assisteixen a les
“escuelitas” com alumnes però aviat fan de mestres dels més petits. Amb el temps es fan
monitors, planifiquen coordinen i, gairebé sense ni adonar-se’n, esdevenen agents
transformadors de la comunitat. El mateix passa amb les mares, que s’hi acosten. Sovint tenen
vides dures i arriben amb el cap cot però revifen fent de mestres i assumint responsabilitats en
els projectes. Són cadenes d’apoderament que ajuden a les persones a créixer.
El nostre sincer reconeixement agraït als companys de les Califòrnies!
L’altre goig del viatge ha estat anar-hi amb companys de l’Escola Pia de Sarrià i Sitges. Poder
compartir experiències amb bona gent és sempre una sort però en aquest cas l’agraïment va
més enllà perquè aquest acostament conjunt de l’entitat i les escoles ens ha ajudat a veure’ns
com un equip i a aprofundir en aquesta mirada que volem, on l’acció social és un eix
transversal. A totes i tots, gràcies i seguim!

projectes
Febrer i març, moments amb les contraparts
Compartir moments i esforços

Aquest passat mes de febrer, el Gerent de l’entitat i
mestres d’escoles han fet una visita als projectes que
reben suport d'Educació Solidària a la Baixa California.
Aquesta visita ha permès poder concretar accions
conjuntes i traçar noves línies de cooperació de cara
els propers anys. A més a més, s’han visitat els projectes
a què Educació Solidària està donant suport: Escuelitas
de Tareas, Instituto José Calasanz, Hogar Calasanz
Tijuana i activitats d’estiu.
D’altra banda, a principis de març, vam tenir
l’oportunitat de poder-nos reunir amb l’Association
Éducation Solidaire, contrapart al Senegal, amb la qual
vam poder parlar sobre nous projectes, consolidació
dels que ja estan rebent suport i accions conjuntes
com és el voluntariat d’estiu.
Totes dues ocasions, han servit per apropar-nos més a
la feina que es realitza tant a Mèxic com al Senegal i
per treballar de forma conjunta les necessitats que es
prioritzen a nivell local.

El voluntariat a punt!
Trobada de voluntariat, passat, present i futur.

El dia 3 de febrer ens vam reunir amb el voluntariat de
diferents anys i destinacions per fer una retrobada i
posar-nos al dia.
Va ser una sessió molt divertida i acollidora amb un
esmorzar temàtic en record dels projectes de
voluntariat on van participar.
L’objectiu de la trobada, entre d’altres, era poder
compartir els moments i records del voluntariat d’estiu,
conèixer-nos entre nosaltres i pensar com el voluntariat
pot aportar millores a l’entitat i avançar en noves línies
de participació.
Des d’Educació Solidària volem agrair la participació
dels voluntaris presents i animar a aquells que no hi
van poder assistir a poder participar en les noves
propostes que van sorgir arran de la trobada.
Gràcies a tothom!
.

el suro
Ens sumem a l’intercanvi...

Projectes conjunts amb l’AAEPS

L’IES Besalú s’afegeix a l’intercanvi d’escoles amb
Olot i Thiaroye via Skype.
El passat 17 de gener vam fer una xerrada pels
alumnes de francès de l’IES Besalú perquè l’alumnat
conegués una mica més en profunditat la realitat.

El DENIP de Terrassa reivindica el dret a
l’aigua!
L’escola Pia de Terrassa va realitzar una jornada de
DENIP reivindicant un món amb accés a l’aigua. És
per això que vam anar a explicar als alumnes de
Primària i Secundària els problemes que tenen els
alumnes de Sam-Sam per accedir a l’aigua.
Podeu accedir al vídeo que ens van fer des del
Senegal: https://youtu.be/Y5FAzxEvb4s

Propera trobada de subseus i entitats amigues
El proper 14 d’abril realitzarem la trobada de subseus
i entitats amigues d’Educació Solidària.
Un espai on podrem compartir experiències i
conèixer-nos més entre nosaltres.

Presents a la Setmana Solidària d'Escola Pia
Luz Casanova
Aquest passat mes de febrer, vam participar a la
Setmana Solidària d'Escola Pia Luz Casanova
explicant contes i cantant cançons africanes. Gràcies
a l’esforç de tots els alumnes, vam aconseguir tres
beques per a alumnes del Senegal.
Moltes gràcies al
professorat i a
l'alumnat, i també a tothom que
ho va fer possible! Ens veiem
l’any vinent!

El passat 1 de febrer vam anar a Mataró per parlar
del projecte de construcció del col·legi de Thiaroye
amb el qual estem realitzant amb l’Associació
d’Amics d’Escola Pia del Senegal.
Enguany iniciem el programa de beques escolars
conjuntament per tal de proporcionar més
oportunitats al Senegal!

Xerrades informatives de voluntariat
El 25 de gener i el 8 de febrer es van fer les xerrades
informatives per començar a preparar el voluntariat
d’estiu 2018 pels diferents països i projectes on
treballem.
Durant el procés d’informació i selecció hem
comptat amb una trentena de voluntaris i
voluntàries amb moltes ganes de formar part
d’aquesta experiència.
El passat 17 de març van començar les formacions
pel voluntariat d’estiu d’aquest any!

Nous materials gràcies a l’IES Les Corts
El mes de gener l’IES Les Corts ha contribuït en
l’educació del Senegal amb cinc microscopis que
afavoriran l’accés a la ciència.
Moltes gràcies!

Participant en la 22a Fira Solidària de
Granollers
El passat 17 de febrer vam estar presents en la Fira
Solidària que organitza Escola Pia de Granollers. Va
ser un gran èxit on tothom va col·laborar per fer
possible projectes solidaris, entre ells, el programa
de suport a les beques escolars.

Concert solidari de Proinfants
Concert solidari a Terrassa
El proper 15 d’abril organitzem conjuntament amb
l’Escola Pia de Terrassa, el XVè concert solidari a la
ciutat! L’alumnat de música de l’escola està
preparant-lo amb moltes ganes i il·lusió.
Les entrades es poden comprar a la mateixa escola,
fins el 13 d’abril o el mateix dia del concert.
Us hi esperem!

El dia 13 d'abril Proinfants celebra el concert solidari
'La locomotora negra' a l'Auditori Axa de l’Illa
Diagonal. Proinfants col·labora amb nosaltres
donant suport a la construcció del col·legi de
Thiaroye. Pels qui no s’ho volen perdre, aquí podeu
comprar les entrades:
https://www.ticketea.com/entradas-conciertosolidario-proinfants-la-locomotora-negra/

per pensar-hi
El voluntariado anual: Una oportunidad para crecer
Lo que hace el voluntario para sobrevivir es deconstruirse, es decir, dejar a un lado todos sus
prejuicios, toda su timidez, sus dudas, su área de confort para salir a la calle y sentirse abierto
a lo desconocido, y estar dispuesto a lo que la comunidad necesite. Este es el gran valor
conseguido en el voluntariado en las Californias.
El voluntario es uno más en su colonia (barrio), que vive y comprende cómo viven los demás
y que en este acercamiento puede actuar, además, de puente para que los propios
escolapios puedan optimizar al máximo la ayuda que estos ofrecen. El voluntario puede ser
el que da voz a los que no la tienen, puede ser el que ofrece confianza a aquellos que
pensaron que no valían y puede escuchar a aquellos que nunca son escuchados. Es aquel
que se acerca, que invita, que propone, esto facilita el acercamiento pero también es aquel
que cuestiona, que increpa, que interpela, que insiste para que la comunidad sea autora de
su propia transformación. Cuando el voluntario se acerca a las personas, se gana su
confianza a través del acompañamiento, de la complicidad y de la convivencia, y el fruto de
tal acercamiento suele ser el empoderamiento de éstas personas de la comunidad.
Podríamos decir que cada uno de nosotros somos una parte de todas las personas que
conocemos, por eso somos todos distintos pero nos reconocemos entre los demás. El valor
del voluntario por sí solo es inapreciable, aumenta a medida que todos se van relacionando
con él.
Empieza por la organización internacional, programando el viaje, buscando dónde vivirá,
como se acomodará, las funciones que se les asignarán, etc. Todo el equipo, el engranaje
que se pone en marcha cuando un voluntario quiere participar, ya hace que el movimiento
que se genera valga la pena. Las actividades que realiza el voluntario en la comunidad se ven
modificadas a consecuencia de la interacción entre las personas, el conocerse, el entenderse
el ponerse en el lugar del otro, ayuda a mejorar las propuestas iniciales, y eso va en beneficio
de la calidad del propio proyecto.
Está claro que el voluntariado depende de un trabajo en equipo, antes, durante y después,
pues hablamos de personas, por tanto nada será siempre exacto y repetido. La experiencia
nos hará crecer a todos y no es precisamente el voluntario el que más crezca, ¿O quizá sí?
Elena Fonalleras y Tomás Miralles,
Voluntaris llarga durada a Mexicali, curs 2017 - 2018

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

