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Què volem aquest 2019?

Amb els Objectius de Desenvolupament
Sostenible iniciats el 2015 i amb data de
caducitat el 2030, esperem que aquest 2019
sigui el moment de l’empenta per estar més a
prop de la seva fita.
L’ODS 4, el que garanteix l’educació de
qualitat per a tothom al llarg de la vida, vol
per una banda aconseguir l’accés universal a
l’escolarització però a la vegada aconseguir
que els infants i joves acabin amb una
formació de qualitat que puguin posar en
pràctica al llarg de la seva vida.
A través dels nostres projectes al Senegal,
Mèxic, Cuba, Guatemala i Costa d’Ivori, ens
adherim a les fites del ODS i esperem que el
2019 sigui l’any en què aconseguim que bona
part de l’alumnat que estudia en els centres
educatius a què donem suport, a l’educació
no-formal i comunitària i a la formació
professional, avanci i faci possible el seu
somni: trobar la seva vocació, aprendre, ser
bones persones, començar a treballar, i ser
agents del canvi en la seva localitat.
Però també volem, que a Catalunya tinguem
una comunitat crítica i amb iniciativa perquè
pugui transformar el món i que les
desigualtats actuals siguin per aquest 2019
igualtat per a tothom, sigui on sigui aquell
infant, jove o adult.
Per tot això, esperem que el Nadal sigui un
bon moment per a reflexionar i construir
entre tots una educació de qualitat.
BON NADAL i BONS DESITJOS PER AL 2019!

projectes
L’escolapi Dani Velázquez ens visita
De les Califòrnies a Catalunya
Entre el 29 d’octubre i el dilluns 12 de novembre, Dani Velázquez, escolapi de la Viceprovíncia de
les Califòrnies (Mexicali, Tijuana, Ensenada, Los Ángeles) i responsable de projectes de la Asociación
Educación Solidaria en las Californias, ha estat a Catalunya.
Durant aquells dies, va visitar escoles i fundacions de l’Escola Pia, on s'ha trobat amb alumnes, famílies,
voluntaris de la Fundació Educació Solidària i professionals, per compartir el dia a dia de la dura vida
de frontera i la realitat dels seus projectes amb les poblacions més castigades d'aquella zona.
També va mantenir reunions amb la FES, per avaluar la feina que portem endavant conjuntament i
preparar línies de futur.
Entre altres activitats, va visitar un pis d’acollida per a persones refugiades i l’hort de la Fundació
Benallar i va gaudir d’un sopar amb antics voluntaris catalans de la FES, de llarga durada o d’estiu, que
han participat en els projectes de les Califòrnies.

Potenciem les dones a Mexicali
Engega un taller de costura i d’inserció laboral
A finals de setembre, la Asociación Educación Solidaria en las
Californias va posar en marxa un taller de costura i d’inserció laboral
per a dones en risc d'exclusió a la Colònia (barri) San Martin
Caballero (Mexicali). Actualment, 10 dones són alumnes a l’Institut
José Calasanz i s’espera arribar a 30. L'objectiu és que en dos anys
sàpiguen cosir 34 peces diferents, guiades per una professora
especialitzada.
Aquest taller vol contribuir a la millora de les opcions laborals de les
dones a través de la capacitació i la creació d’activitats generadores
d’ingressos. Aquestes dones, generalment, han participat com a
voluntàries en altres projectes de la nostra contrapart.

el suro
Racons del Senegal a Terrassa

Diverbocata
En aquesta nova edició, el passat 21 de novembre,
han participat 50 alumnes voluntaris de 1r i 2n
d’ESO de l’Escola Pia de Sitges i han fet 300
entrepans. S’han recollit prop de 575 € que aniran
destinats a diversos projectes de l’Instituto José de
Calasanz i a les Escuelitas de Tareas de Mexicali,
Tijuana i Ensenada (Mèxic).

Companys i companyes de la FES vam assistir a
una jornada de sensibilització a l’Escola Pia de
Terrassa, on jugant i reflexionant amb els nens i
nenes de 3r, 4t, 5è i 6è de Primària vam aprendre
com és el dia a dia al Senegal.

Connexió Sabadell – Sainte Thèrése
Viatge al Senegal
Un grup de professors de l’Escola Pia de Mataró,
membres de la junta d’Amics de l’Escola Pia del
Senegal i organitzadors de les Jornades de Futbol
Solidari, acompanyats de la FES i d’Écoles Pies
Afrique Ouest, han viatjat al Senegal per conèixer
tot el que s’hi ha dut a terme. Han pogut visitar
l’escola Sainte Thérèse de Sokone, la granja-escola
de Karang i l’Escola Pia de Thiaroye, d’entre moltes
altres. Un viatge per recarregar il·lusions i ganes de
seguir creixent amb tots aquests projectes!

L’Escola Pia Sabadell i l’Escola Pia Sainte Thèrese
de Sokone (el Senegal) han pogut veure’s i parlar
per videoconferència. Han compartit com van
celebrar la Diada de Sant Josep Calassanç i han
cantat plegats una cançó catalana i una de
senegalesa que s’han ensenyat mútuament.
Tota una experiència màgica escurçant distàncies!

XXIII Jornades de Futbol Solidari
Els dies 22 i 23 de desembre tindrà lloc una nova
edició de Futbol Solidari a l’Escola Pia Santa Anna
de Mataró. Una nova oportunitat d’escurçar
distàncies entre Mataró i Senegal afavorint
l’escolarització de tots els infants de l’Escola Pia
Thiaroye (Senegal) creant beques d’estudi.
Tot això en un cap de setmana per fer esport i
gaudir en companyia!
Més informació i inscripcions a:
www.futbolsolidari.org

Anem a l’escola, t’hi apuntes?
Volem donar suport a 25 nens amb beques escolars.
El cost anual d’una beca és de 120 €.
Col·labores per fer-ho possible?
Posa el teu gra de sorra aquest Nadal i entre tots ho
aconseguirem!

per reflexionar
Gilbert Bassene: “Amb formació no penses tota l’estona a emigrar a Europa
Sacerdot escolapi del Senegal, ha vingut a Europa a buscar suport per a un projecte de formació que busca
evitar l’emigració dels joves senegalesos.
Sempre, quan es tracta d’immigració, surt a col·lació la premissa gastada que s’ha de treballar als països
d’origen, contrarestar allà l’impuls migratori. És gastada perquè al final no es fa res. Gilbert Bassene és el
revers d’aquesta moneda, un sacerdot senegalès de l’orde de l’Escola Pia que fa diversos mesos que és a
Europa buscant suport per a un projecte que busca això, justament: formar joves senegalesos d’escassos
recursos que, altrament, acabarien pujant a una pastera.
-Expliqui’m, ¿en què consisteix el projecte?
El projecte és una granja de formació a la regió de
Kaolack, en un poble anomenat Karang. L’objectiu
és formar joves que no van tirar endavant en els
seus estudis i que volen dedicar-se o bé a la
ramaderia o bé a l’agricultura. Però l’objectiu
superior és la inserció social. Si no hi ha inserció
social, el que aquests joves tenen al cap és venir a
Europa.
-¿De quants joves parlem? ¿Quants n’hi ha allà ara
mateix?
Formem 20 joves l’any. És poc, però no tenim
infraestructura per allotjar-ne més. Ens agradaria
poder acollir-ne almenys el doble, de demanda n’hi
ha, aquest no és el problema sinó la falta de
recursos.
-Per això és aquí, ¿no?, per buscar suport, recursos.
¿Com li ha anat?
Estic content. M’he reunit amb diversos empresaris,
i el sol fet que hagin acceptat escoltar-me, per a mi
ja és una victòria. Hem de donar-nos a conèixer
perquè aquí se sàpiga el que fem al Senegal.
-Ja sabem com és el món empresarial... Ningú
inverteix si no hi ha retorn.
Cert. M’ho va dir un empresari i jo li vaig dir:
“Publicitat. Vostè podrà dir que tants joves s’hi van
quedar i van poder forjar un futur al Senegal
gràcies a vostè”. Si la gent inverteix allà podem
evitar que els joves es vegin obligats a venir aquí.
Potser no un 100%, però no ho sé, un 40%, un
50%...
-¿Pot dir-se que ha trobat receptivitat?
Si. He trobat interès. Però també he trobat que hi
ha molta ignorància respecte a la realitat de l’altra
banda, la de l’Àfrica, que fa que els joves hagin
d’emigrar.

–Una pregunta personal: ¿Vostè no s’ho va haver
de plantejar mai? ¿Emigrar?
Mai. El meu objectiu va ser des de sempre ser
present en l’àmbit local. Un cosí em va obrir els ulls
quan era molt jove i em va dir: “Si no estudies, no
faràs res”. Tingui en compte que de la gent de la
meva generació, al meu poble, només dos vam fer
estudis universitaris.
-¿M’imagino que no van tenir l’oportunitat.
No només això. El problema és que allà no hi ha
consciència de la importància d’estudiar. La meva
lluita a la granja és conscienciar els joves i els seus
pares, fer-los comprendre que al formació és
sinònim de futur, d’estar inserit en la societat.
Formar-te et permet no estar pensant tot el temps a
emigrar a Europa, a un món millor, et dóna les
eines per quedar-te i obrir-te pas al teu món, i
millorar-lo.
-Però, ¿és fàcil aconseguir feina al Senegal?
Amb formació tot és més fàcil. El 30% dels joves que
han passat per la granja han aconseguit una feina, i
els altres s’han establert pel seu compte.
-La immigració és una realitat que en aquesta ciutat
un es troba a cada pas.
Sí, miri, jo he sortit a caminar, m’he parat a parlar
amb senegalesos que venen coses pel carrer,
intento parlar amb ells, preguntar-los com viuen.
“Germà, quina vida és aquesta...”, els dic. I ells em
diuen: “Pare, ja som aquí, si tornem és una
vergonya”. Intento imaginar-me la seva vida. ¿Quin
és el seu futur? Venir aquí per tenir una vida
miserable, sense futur, sense identitat...
Extret de “El Periódico”: Gent Corrent 04/10/2018
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