parlem-ne
El nou equip de la FES aprèn el significat de la Teranga
Una delegació de la FES va viatjar al Senegal el novembre passat. Per al nou equip va ser
un viatge de descobriment per conèixer personalment els equips i projectes de la
nostra contrapart, l’Escola Pia de l’Àfrica de l’Oest. Durant dues setmanes vam viatjar per
diverses regions del país visitant els centres educatius i socials en funcionament i
enamorant-nos de cada projecte i de tots els seus colors.
Vam estar a Dakar i la seva perifèria, els barris de Thiaroye i Sam-Sam, tan emblemàtics de la
nostra presència a la regió; vam descobrir el bressol de la presència escolàpia al Senegal, la
regió de la Casamance, fent anades i tornades entre Ossouye, M’Lomp i Kabrousse mentre els
arrossars bullien d’activitat durant la collita; vam acompanyar l’arribada de l’enllumenat públic
a la localitat de Mampatim a la regió de Kolda, la regió on la nostra presència és més recent i
més allunyada; i vam acabar a Sokone, la terra dels mosquits degut a la seva proximitat amb el
delta del Sine-Saloum, visitant els projectes de la regió de Karang i Sokone, tots ells projectes
en creixement des de fa uns anys.

Durant el viatge vam comptar amb un acompanyament d’excepció: dos escolapis senegalesos,
en Samson Ehemba, responsable pedagògic de la contrapart i en Bienvenu Manga, ecònom de
les comunitats escolàpies, i d’en Carles Gil, escolapi català i director de la contrapart. Les moltes
hores de carretera i tots els àpats compartits ens van permetre omplir els buits que ens quedaven
després de les visites i tenir una millor comprensió de la realitat senegalesa que no podíem
visitar. La visita ens va fer també compartir moments amb els escolapis catalans actius al
Senegal des de fa dècades: en Ferran Sans, en Miquel Betbesé, en Josep Artigas i en Joan
Sagalés, veritables pilars dels projectes de l’Escola Pia a l’Àfrica de l’Oest.
D’aquest primer viatge en tornem amb un jet-lack emocional potent; agredolç per haver vist la
reeixida quotidiana dels nostres projectes però també els moltíssims reptes pendents. I, sobretot,
tornem amb el cor ple de Teranga senegalesa: una paraula única per descriure la cultura local
d’acollida, rebuda cordial i d’hospitalitat que els caracteritza.

posa't al dia
Torna el voluntariat d'estiu!
Després de dos anys, la FES reprèn el voluntariat d’estiu amb molta il·lusió.
L’Alba, la Laia, la Berta, l’Helena, la Sònia, la Mireia i
l’Eloi marxaran a Senegal i la Baixa Califòrnia aquest estiu.
Aquest equip, tots ells vinculats al món de l’educació formal
i amb experiència en la no formal, han començat la seva
formació. Gràcies a Adhara, treballaran la resolució de
conflictes, els jocs cooperatius o la gestió d’equips.

Seguim plegades!
La Txell G. i l’Anna P. donen suport a tasques de sensibilització i de formació del nou
voluntariat d’estiu, així com l’Anna C., la Rosi DS o la Núria M, o la Imma M. amb les
companyes de llarga durada, totes elles voluntàries d’edicions anteriors.
Hi ha experiències que ens deixen una petjada o ens porten a un canvi de rumb… Hi ha
projectes que es fan estimar i no volem renunciar a ells ni en la distància. Serà per això que
el nostre voluntariat troba mil maneres de continuar vinculat? Així mateix, alguns voluntaris
ens acompanyen a les escoles per explicar als infants i joves com és la realitat
d’aquests països que tant s’han estimat.

Fem presència
El nostre voluntariat ens fa presents en molts espais!
L’Anna M., voluntària de llarga durada i estiu a la Baixa Califòrnia, i la Júlia V., voluntària
d’estiu i professional al Senegal, han compartit la seva experiència amb els educadors i
educadores de l’Escola Pia de Catalunya que comencen aquest curs a la institució.
En una taula rodona moderada per la responsable de
Voluntariat de la FES, ambdues van explicar els projectes i
el lligam que encara tenen amb les persones i països que
les van acollir. D’altra banda, la mateixa Júlia va participar
en la xerrada per celebrar els 20 anys de l’entitat Amics
del Senegal, amb el mateix motiu.

Encàrrec: la creació d’una nova entitat d’acció social i cooperació de
l’Escola Pia de Catalunya
L’Equip de Govern d’EPC ha fet l’encàrrec de fusionar les dues entitats d’acció social
(Servei Solidari i Benallar) i l’entitat de cooperació (Educació Solidària) en una nova entitat
única amb la finalitat de poder donar millor resposta a les necessitats dels infants i
joves vulnerables de les nostres realitats.
L'estructura de la nova entitat estarà composta per quatre grans àmbits: àmbit d’Infància,
famílies i escoles; àmbit de joves; àmbit d’ocupabilitat i l’àmbit de cooperació, des
d’on es seguirà amb la tasca de suport i acompanyament a les contraparts del Senegal i de
Mèxic, tal com s’està fent fins ara. El procés de fusió s’ha iniciat aquesta primavera i estem
a l’espera d’anar superant les passes legals per al naixement de la nova entitat d’acció
social i cooperació d’Escola Pia Catalunya.
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Coneix més testimonis a www.educaciosolidaria.org

Les i els voluntaris de la FES ens comparteixen la seva experiència vital: la petjada
que el voluntariat al Senegal, a Mèxic o a Catalunya els ha deixat.
Lydia Orobitg i
Rodríguez

Professora i cap del Departament de
matemàtiques a l'Escola Pia de Sabadell.
“Ser voluntària m'ha fet tenir
consciència de com és important
l'educació i m'ha fet sentir molt
orgullosa de la feina que faig a
l'escola, perquè l'educació és el futur
del món.”
Voluntària de la subseu de la FES
a Sabadell des del 2013.

Maria Sánchez i
Hernández

Tècnica de qualitat i seguretat alimentària.
“L’experiència al Senegal m’ha ajudat
a valorar el que tenim, a prendre més
consciència sobre el malbaratament i
el consum dels recursos naturals. He
tingut la sort de fer noves amistats
amb les quals encara avui mantinc el
contacte.”
Voluntària al Senegal el 2015,
2016 i 2018.

Rosa Sánchez i Fuentes

Síndica de greuges a Igualada.

Eloi Casamayor i Esteve

Aida Moraleja i
Rodríguez

Professor.

Educadora social.

“El voluntariat em va ajudar a créixer
com a persona, a obrir-me i
empatitzar amb realitats que no
coneixia. Vaig gaudir sent part d'una
comunitat autora de la seva
transformació, plena d'injustícies
però també plena de vida i d'alegria.”

“Ser voluntària m’ha regalat
l’oportunitat de compartir amb
persones amb realitats molt diferents
de la meva. Sento que cadascuna
m’ha deixat una llavor, que ha fet que
floreixi en mi una manera de viure i
de posicionar-me davant la vida."

Voluntari de llarga durada a Mèxic de
setembre de 2014 a juliol de 2015.

Tomàs Miralles i Garre

Professor a l'hospital de dia d'adolescents
amb trastorns mentals de Girona.
“L'experiència m'ha marcat sobretot
en la meva manera de concebre el
món i ser capaç de relativitzar els
problemes del dia a dia així com a
valorar més la nostra situació vital."
Voluntari de llarga durada a Mexicali
entre setembre de 2017 i juliol del 2018.

Txell Garriga i Clusellas

Tècnica d'ocupació a la Creu Roja

“Em vaig fer voluntària per a la FES
amb el desig d’ajudar a compensar,
encara que fos en una petita part, les
desigualtats que en el nostre món
provoquen la pobresa, la
discriminació, les injustícies i la
manca d’educació.”

“Fer els voluntariats de cooperació
amb la FES ha sigut una gran
oportunitat per a mi. De la meva zona
de confort i de conèixer-me més a mi
mateixa. Després de la primera
experiència al Senegal, vaig decidir fer
un canvi en la meva vida professional."

Voluntària de la subseu de la
FES a Igualada des del 2010

Voluntari de llarga durada a Mexicali
entre setembre de 2017 i juliol del 2018.

Voluntària de llarga durada a
Mexicali entre el 2018 i el 2019.

Elena Fonalleras i
Lozano

Professora de ciències a l’ESO.
“L'experiència m'ha ajudat a mirar la
vida i la gent d'una manera diferent, a
relativitzar més el que ens passa, a
donar més valor al que tinc i el que
m'envolta i a deixar els prejudicis una
mica més apartats."
Voluntària de llarga durada a
Mexicali entre el 2017 i el 2018.

Anna Pla i Picazo

Professora de primària a Escola Pia Luz
Casanova
“Al 2017 m’aventurava a un llarg viatge
durant tres estius. Poder realitzar el
voluntariat al Senegal m’ha permès
conèixer altres realitats, compartir
experiències... Senegal és color, música
i llum i això, em va enamorar”
Voluntària de llarga durada a
Mexicali entre el 2017 i el 2018.

mosaic
D'Olot a Mexicali a través de la FES
L’Aina Coma i la Clàudia Grau, antigues alumnes de l’Escola Pia d’Olot, col·laboren des
del gener amb el projecte de les Escuelitas de Tareas de la nostra contrapart,
l’associació Educación Solidaria en las Californias, a Mexicali.

Aina Coma

1.

Clàudia Grau

Per què vau decidir viure aquesta experiència i viure-la ara? Què n’espereu?
Aina Coma: Vaig decidir viure l’experiència perquè m’interessava fer un voluntariat per
acabar de completar la meva carrera i aprofundir més en el món social. La visc ara perquè
degut a la Covid, ho vaig haver de posposar. Espero créixer personalment, acompanyar
processos de vida i aprendre de la seva cultura.
Clàudia Grau: Fa un any, vaig deixar la meva feina com a Treballadora Social en un
programa de Protecció Internacional a Olot per emprendre el meu primer viatge en solitari a
la recerca de noves experiències i coneixements que em permetessin avançar tant personal
com professionalment, obrir la mirada a noves realitats i cultures. El destí em va portar a
Mèxic, i un cop allà, va sorgir la possibilitat de participar en aquest projecte tan increïble que
em permetria seguir coneixent aquell meravellós país i alhora, seguir treballant en allò que
em fa feliç: les persones. Simplement espero poder aportar el meu petit gra de sorra,
aprendre i gaudir dels projectes i d’aquelles comunitats tan boniques de Mexicali.

2.

Com vas arribar a la FES? Per què vas escollir viure amb nosaltres aquesta
experiència i viure-la a Mèxic?
Aina Coma: Vaig arribar a la FES ja que vaig anar a una trobada d’ex-alumnes d’Escola Pia
a Barcelona i allà em van explicar el projecte de voluntariat, i vaig escollir Mèxic perquè era
de llarga durada i m’interessava.
Clàudia Grau: Vaig arribar a la FES gràcies a la meva mare, professora de l’Escola Pia
d’Olot, qui em va reenviar un correu amb la informació del voluntariat. No m’ho vaig pensar
dos cops!
Llegeix l'entrevista sencera a www.educaciosolidaria.org
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