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Tant consumeixes, tant vals?

Això és el que una certa manera d’entendre la vida ens vol ficar al cap. Però, per poc que hi
pensis, no acabes de trobar cap altra significació si no és que hi ha qui et vol encolomar tant si ho
vols com si no algunes coses que no necessites. Davant d’aquesta pressió mediàtica, com sempre,
la millor defensa és fer servir el cap, que per a això el tenim.
Nadal és una ocasió d’or per tocar de peus a terra. Nadal celebra un naixement perquè cada
nadó és una nova esperança per a la humanitat. La veritable riquesa són les persones, i els fills
són el futur. Pobra de la civilització que, en comptes de fills, prefereix consumir, tant se val si són
objectes, viatges a l’altra punta del món o altres formes temptadores dels innombrables venedors
de fum.
Podríem proposar-nos un nou repte de consum: consumir tendresa. La veritat és que qui més
tendresa desvetlla dins nostre és una criatura acabada de néixer, en la seva fragilitat que
emociona. Aquest consum no precisa diners, es pot practicar sempre que vulguis, en qualsevol
lloc i a qualsevol hora. La satisfacció és immediata i garantida. No està pensada perquè sigui
atacada per l’obsolescència programada. No perjudica ni la salut ni la butxaca. Genera ganes de
viure...
Què esperem? Ni tan sols cal que se’n faci cap anunci als mitjans o que algú ens escalfi el cap
amb discursos. Simplement, t’exposes perquè ho vols a la irradiació de tendresa que prové d’un
nadó i notes de seguida els seus efectes benefactors. No necessites productes de farmàcia ni tan
sols mindfulness per sentir-te bé, en pau amb tu mateix i amb els altres, amb ganes de viure i de
prendre’s la vida amb més coherència.
La FES en té experiència. Tot l’any malda perquè nenes i nens sense recursos es converteixin en
persones amb tota la seva dignitat, a qui els sigui reconegut, entre altres drets bàsics, el de tenir
accés a l’educació. Mira, amb nosaltres, qualsevol d’aquests infants i emociona’t: ells són el futur
del nostre món, la nostra única esperança. Cap altre consum no podrà tapar mai aquesta realita t.
I que així tinguis un magnífic Nadal, ple de sentit.

projectes
Des de Mèxic...
Nova pista de jocs a l’Instituto José Calasanz

L’alumnat d’aquesta escola, situada a la ciutat
fronterera de Mexicali (entre Mèxic i els Estats Units),
ja compten amb una pista esportiva i de jocs.
Actualment, l’escola té prop de 120 alumnes des de
P3 a tercer de Primària i acull altres projectes
d’Educación Solidaria: dues Escuelitas de Tareas i
dos tallers de dones, que també gaudiran d’aquest
nou espai. Aquesta pista, que es convertirà en plaça
cívica per als joves de tres dels barris més
vulnerables de la ciutat, s’ha construït amb el suport
de les famílies de l’Escola Pia de Sarrià i de la pròpia
escola. Coincidint amb el Dia de la Família, s’ha
recollit una gran part de l’import, que s’ha completat
amb donacions d’entitats locals. Gràcies a tots i totes
per sumar esforços durant dos anys!

Des de Senegal...
Una llar d’infants arriba a Sam Sam

El barri de Sam-Sam, als afores de Dakar, és un dels
més poblats i més empobrits de la zona.
El context, que sempre es troba amb el perill
d’inundacions per pluges torrencials, no disposa
actualment d’equipaments educatius per als més
petits.
Això provoca que es dificulti l’accés a aquella etapa
tan important a nivell cognitiu i d’aprenentatge, i es
donen molts casos d’infants de 3 a 5 anys que no
estan escolaritzats. Però no només això: el nivell
d’abandonament i fracàs escolar s’eleva molt als
cursos de Primària.
Amb el nou centre, que l’Association Éducation
Solidaire està realitzant, es podrà fer efectiu aquest
dret dels infants i a les seves necessitats, donant
resposta a més d’un centenar de nens i nenes, i
possibilitarà que aquests continuïn a l’Ekool Kalasans
de Sam-Sam, reforçant el projecte de garantir una
educació plena per a tothom.

el suro
Nova setmana solidària i nova rodada!
Ha tornat la setmana solidària a l’Escola Pia de
Sabadell, per donar suport a l’École Sainte
Thérèse de Sokone, al Senegal.
A partir de les activitats, xerrades i tallers s’ha
aprofundit sobre les diferents realitats que
existeixen en el món. El menjador de l’escola
també s’hi va sumar a la celebració i va oferir un
menú senegalès: sopa vermicelle i pollastre yassa
amb arròs i verdures. I com cada any, la VII
Rodada Solidària va tancar una setmana plena de
compromís i aprenentatge!

Tot per l’educació a Terrassa
El passat 2, 3 i 4 de desembre vam tenir la sort de
poder compartir diferents activitats amb els nens i
nenes de l’escola. En Pierre i diferents voluntàries
de l’entitat els han explicat contes, jugat i han
pogut veure la realitat dels infants al Senegal.

Futbol Solidari: Maons per l’educació
El mític Futbol Solidari ja està aquí.
Si vols passar un temps divertit per una bona
causa, no hi pots faltar: els propers 21 i 22 de
desembre a l’Escola Pia Santa Anna.
L’objectiu, aconseguir com més maons millor i
començar el nou institut de secundària a
Sokone al Senegal. Aquesta activitat la promou
l’Esplai Erol i l’Associació d’Amics pel Senegal,
tot un gran esdeveniment!
Apunta’t: futbolsolidari.org

Participem a la Pia&Go!
El passat 28 d’octubre, a Caldes de Montbui,
voluntaris i voluntàries de la FES van donar
suport a les activitats esportives i socials
d’aquesta trobada solidària i saludable de
l’Escola Pia. Va ser la tercera edició i prop de
1000 persones s’hi van sumar!
En el marc de la Vila, es va muntar una
exposició on s’explicaven la nostra tasca i
alguns dels projectes de les nostres contraparts
a què donem suport.

Celebrem junts el dia 1 i 2 de novembre amb
Mèxic!

Es van recollir prop de 20.000 euros que es
repartiran entre diferents projectes d’Acció
Social de l’Escola Pia de Catalunya. Us esperem
el proper octubre, a la IV edició!

Alumnes de l’Escola Pia de Sitges i de l’Escola Pia
d’Igualada i alumnes de les Escuelitas de Tareas
de Mexicali i Tijuana han compartit les seves
tradicions.

Concert Solidari a l’Escola Pia de Nostra
Senyora

Els alumnes catalans han explicat en un vídeo
com es fan panellets o se celebra la castanyada.
Els amics mexicans els han ensenyat com
construeixen els seus ‘altares de muertos’, per
recordar les persones que estimen. Uns i altres
s’ho han passat d’allò més bé!

El passat 13 de
desembre, el Cor
de Barcelona va
oferir un concert
per donar suport
als projectes a
Senegal i Mèxic.
Sota la direcció
de’n Miquel Àngel
Arias, van cantar
les Nadales més
tradicionals.

per pensar-hi
El veritable sentit de donar ‘posada’: una tradició nadalenca mexicana
Fa més de 2000 anys, una família va
caminar per camins de terra, tocant
portes i buscant ‘posada’. La dona
estava embarassada i volia que el seu
fill naixés sota teulada. Feia fred, eren
temps difícils i ningú volia obrir casa
seva… Qui eren aquells estranys? Per
què fugien? Què buscaven? Algú se’n
va compadir i els hi va deixar una
establia: el nen va néixer entre palla i
animals, que li van donar escalfor
sota els estels del fred hivern.
Des de llavors, quantes dones, quants infants i quants homes viatgen per terra, mar i aire fugint de
violència o fam? Quants joves busquen un punt de partida per una vida millor o un futur que la seva
terra els nega? Quants ancians es troben atrapats en centres d’internament o perduts en països que
els hi són aliens?
Quantes portes tancades es troben en aquest caminar tots ells i elles? I fronteres? I murs? Quants
silencis els responen si demanen consell, supliquen ajut o clamen justícia?
A Mèxic, entre el 16 i el 24 de desembre, els carrers de pobles i ciutats s’omplen de petits i grans que
busquen ‘posada’. Ho fan cantant nadales i ballant, amb espelmes, entre amics i veïns. Cada nit, una
casa del barri rep la comunitat. Primer se’ls nega ‘posada’ i en descobrir que els acompanyen Josep i
Maria s’obren les portes: s’ofereix menjar i beure, companyia i alegria. Aquesta tradició va néixer a
les esglésies amb l’arribada dels colonitzadors i, des del segle XVIII, va sortir als barris. Més enllà del
seu origen religiós -celebrar els nous mesos previs al naixement del Déu i oferir a l’altre l’acollida que
el nen Jesús no va trobar- avui perviu com un acte d’estima per l’altre, de festa compartida, de temps
que ens regalem per viure i conviure. Durant nou dies, els camins i les cases s’omplen de música,
riures i amistat. Cada dia té un significat diferent: humilitat, fortalesa, caritat, justícia, generositat…
Aquest mes de desembre, aquests dies previs a les festes, pensem en aquells que les passaran en
camí d’una nova vida, deixant enrere de manera involuntària el seu món i éssers estimats.
Demanaran ‘posada’. Fem-hi atenció perquè, potser, trucaran a casa nostra.
I?

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

