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NOU PROJECTE A MATARÓ

BABEL I LA CARAVANA SOLIDÀRIA
Després del tan esperat alliberament dels nostres amics de Barcelona
Acció Solidaria, l’equip de la Fundació no pot sentir-se més feliç. Així
mateix el projecte Caravana Solidària, que segueix en marxa per a la propera edició, compta com sempre amb el nostre suport. I com l’ocasió ho
requereix, hem volgut fer balanç de tots aquests anys de col·laboració i
posar de relleu la gran aportació que ha significat per als nostres projectes al Senegal.
Com sabeu, els nostres objectius sempre han estat, procurar material al
Centre de Formació Femení de Sam Sam, millorar els recursos de l’escola
Kalassans, aportar material per als nens dels orfenats de Santa Teresa
d’Oussouye i per als de la Casa d’Acollida " Le Source du Bonheur". A
més, hem tingut l’oportunitat de treballar en xarxa amb altres organitzacions com Sunugaal, Fundació Educació Solidària, Ataaya etc.
En total s’han enviat:
73 caixes al 2004
120 al 2005
90 al 2006
124 al 2007
105 al 2008
98 al 2009
La valoració que fa Ferran Sans és, segons les seves pròpies paraules:
Nosaltres, els beneficiaris, fa anys que presentem unes llistes de demandes de material, la majoria del qual no podríem obtenir per altres mitjans: si els comprem al Senegal (però hi ha molt gent que dóna material i
no dóna diners), serien tres o quatre vegades més cars. Parlo de:
• ordinadors de segona mà, en bon estat, quan encara a Dakar eren caríssims o no abundants. Llur arribada va permetre a la nostra escola ser
pionera en la informàtica.
• Màquines de cosir SINGER autèntiques, també de segona mà però molt
resistents, més duradores que les que es troben a Dakar, de fabricació
xinesa.
• Rotllos de teixit, d’una fàbrica tèxtil tancada, que permeten a alumnes
d’una escola professional fer moltíssimes obres i vendre-les.
• Llibres de text (els científics) i novel·les en francès, provinents d’escoles
franceses de Barcelona. Especial esment faig de 1000 llibres en wolof
que de moment han estat útils a 12 generacions d’alumnes...
• Samarretes a dojo, de bona qualitat i gratuïtes... Etc.

Aquest projecte ha arribat de la mà
de la nostra col·laboradora i amiga
Marga Serra que ens l’explica així:
“El taller de mares de l’AMPA CEIP
Angeleta Ferrer(a Argentona) es
reuneixen els dijous a la tarda en un
parc amb els seus fills i mentre ells
juguen elles fan quadradets amb
ganxet. Després una d’elles els uneix
tots en forma de mantetes. A més
dona la casualitat de què, una d’aquestes mares que un dia estava
fent ganxet a la Biblioteca Layetana
de Caixa Layetana)li va explicar a la
directora (que li havia preguntat què
estava fent) que feia ganxet per fer
unes mantetes que enviaven a
Senegal, que era per a una ONG,
Babel.... Llavors a la directora li va
agradar tant la idea que li va proposar que fessin punts de llibre de
ganxet per a que la biblioteca els
vengués i els beneficis fossin per a
Sam Sam i per a l’orfenat .Els punts
de llibre no seran cars ja que el
públic és majoritàriament infantil i a
més es pretén que aquest projecte
sigui existos!”.
Aquest projecte neix d’una de les
històries que pretenia ser un relat
per a experiències solidàries (no fa
més que confirmar el lema de Babel
que entre tots sumem i que amb
poc s’aconsegueix molt). Però tenia
tanta força i era tan proper que
l’hem volgut desenvolupar i convertir-la en un projecte de la Fundació.
Enhorabona a totes aquestes mares
que amb el seu compromís milloren
el món!

JUGANT A COMPARTIT
VALORS
Han finalitzat els casals que durant
els dimarts i dijous de juliol i a Sant
Cugat, han permès relacionar-se
jugant al futbol a uns 35 xavals de
Bolívia, el Marroc i altres nacionalitats, i que també han facilitat la seva
integració. El balanç d’aquests primers casals organitzats per Babel
no poden ser més positius. Roamir,
l’entrenador i director de l’Escola de
Futbol Unió es preocupa a més del
creixement personal d’aquests joves
immigrants i ja estem treballant perquè aquest projecte tingui una continuïtat durant tot el curs escolar.

