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EDITORIAL
El segle XXI està resultant especialment conflictiu. Quan vàrem celebrar
l’enderrocament del mur de Berlín pensarem que el món havia entrat en la bona via,
que no tornaríem a viure desastres humanitaris ni tensions internacionals. La realitat
ha estat ben diferent. Crisis a Síria i el Iemen, entre altres molts països, coronat
últimament per la invasió d’Ucraïna amb milers de morts i milions de refugiats. Les
guerres es porten tot el protagonisme, però no podem oblidar els 800 milions de
persones que segueixen sense tenir accés a l’educació i la sanitat i a una alimentació
suficient. Persones que no poden viure amb la dignitat a què tenen dret com a éssers
humans.

Malgrat tot, les estadístiques parlen d’una millora del nivell de vida de la població
mundial. Des de FISC seguirem treballant en tots els camps que ens caracteritzen:
educació, acompanyament de noies i nois en risc social, sanitat, drets humans,
apoderament de la dona, desenvolupament integral de la persona, emergències,... i
tot això gràcies a tots els col·laboradors que aporteu el que podeu, en forma de
temps o diners, per tal que els projectes que elaborem puguin arribar a bon port. És
per això que us encoratgem a seguir recolzant-nos i a sensibilitzar els vostres
entorns per tal d’assolir entre tots un món més igualitari i fratern.

MOLTES GRÀCIES A TOTES I TOTS!

Permanent FISC Catalunya

EQUIP DE FISC
La Permanent som 8 persones voluntàries responsables de la marxa de FISC a Catalunya per
orientar, sensibilitzar i dinamitzar la tasca de les escoles amb els valors de la justícia, llibertat,
equitat de gènere, solidaritat i sostenibilitat mediambiental per tal de canviar les situacions i
col·laborar en la construcció d’un món millor.
Per dur aquesta tasca endavant, comptem amb els ENLLAÇOS de les escoles, ànima de la FISC,
tots voluntaris i que són els responsables de realitzar les diferents activitats al llarg del curs
amb dos objectius: sensibilització, incorporant els valors dels drets humans que hi ha en el
projecte que treballaran durant el curs, i fer una sèrie d’activitats que tenen com a finalitat
recaptar fons pel cost del projecte. El “teletreball “ i les reunions ON-LINE també han estat una
realitat.

Membres de la Permanent
Joaquim Alsina - Delegat a Catalunya
Francesc Cases–Tècnic - advocat
Montserrat Martí – Secretària
Santiago Plo .- Àrea administrativa- Resp. Tarragona
Montse Sapena - Àrea comercial
Josep Salvà–Àrea comunicacions
María Vendrell – Cooperació internacional
Carmen Zapata–Àrea campanyes i ciutadania

Enllaços de les escoles
BADALONA
BARCELONA
LLEIDA

MOLLET
TARRAGONA

Núria Codina
Mireia Pi
Josep Salvà
Mª José Palau
Javier Villodres
Josep R.Granell
Anna Ortega
Jesús Blanco

Volem valorar particularment els VOLUNTARIS/ES que col·laboren en les campanyes i diverses
activitats i el suport generós dels SOCIS, els DONANTS i les INSTITUCIONS sense els quals no
podríem dur a terme els projectes.

Sensibilització
Donada la realitat de la pandèmia , una de les maneres que hem tingut aquest any per denunciar
la injustícia, ha estat la publicació en diferents diaris de les tires de diferents campanyes
extraordinàries: Nicaragua - COVID - Haití, emergència alimentària – Ilala, escola i volem
AGRAIR-HO molt sincerament. També s’ha fet material didàctic per les escoles.

Falques publicitàries publicades diverses vegades pels diaris El Punt Avui, Ara i
l’Agència Cristiana de Notícies FLAMA. FLAMA, a més a més, ha publicat informació
sobre els projecte alimentari d’Haití i el projecte escolar de Tanzània.

Fira del voluntariat
Un any més hem participat a TORNACANVIADA, la Fira del voluntariat internacional que
organitza LAFEDE a nivell de Catalunya. Veiem la importància de compartir i canviar
impressions amb altres ONGD’s que també tenen com a finalitat treballar pels Drets Humans i
la Justícia Global en diferents projectes per transformat el món.
Es va acusar menys assistència que altres anys. Pot haver-hi influït que encara estàvem en plena
pandèmia, la parada obligatòria per anar els camps de treball pel mateix fet. Tot això ens porta
a una reflexió de com hem de continuar i què ens cal canviar perquè sigui un estímul pels joves
i es decideixin per fer aquesta experiència de voluntariat sempre positiva i de creixement
personal.

ODS (Objectius de desenvolupament sostenible )

Els projectes de cooperació i desenvolupament que realitzem en els diferents països, tots es
fan des de la perspectiva dels 17 objectius (ODS) segons la declaració de la ONU
PRIORITZEM :
. Els drets de les dones que lluiten contra la pobresa i la injustícia per canviar la realitat.
. L’educació com a mitjà essencial per a transformar i millorar la pròpia realitat.
. La sanitat ja que és un dret fonamental per a gaudir d’una vida sana.
. L’enfortiment de les capacitacions de les persones i col·lectius perquè siguin agents de
transformació en el seu entorn.
. La lluita contra el canvi climàtic a través dels nostres projectes.

NICARAGUA
COLÒMBIA PERÚ
HAITÍ

BOLÍVIA

ARGENTINA
TANZÀNIA

PARAGUAI
FILIPINES

R.D. del CONGO

CARDEDEU
EMERGÈNCIA ALIMENTÀRIA A BEDOU (HAITÍ)
Haití, és el país més pobre d'Amèrica Llatina, un
país que està sempre en crisis, per les
conseqüències dels

fenòmens atmosfèrics, la

falta de recursos naturals, la deute externa i
l’extrema pobresa de la seva població.

L'Escola de Fe i Alegria a Bédou, dirigida
i gestionada per la Companyia de María,
llança un SOS per

poder alimentar als

nens i nenes i als seus familiars, així com
a tot el personal del centre.

L'alimentació dels 830 alumnes, professors i personal no docent té un
cost de 190€ diaris i l'alimentació de 95 famílies 15€ diaris per família.
En nom dels nens/nenes i famílies haitianes

MOLTES GRÀCIES a les antigues alumnes!

Escola de MOLLET del VALLÈS
L’escola de Mollet del Vallès fidel al compromís de col·laboració amb els projectes de la FISC,
malgrat les dificultats de la pandèmia han pogut fer alguna activitat.
D’una banda sensibilització de la importància de l’EDUCACIÓ per ser agent actius en la
transformació de la societat . En concret a Tanzània com en tants d’altres països, la necessitat
de l’educació per a tots, també per la dona . Sovint és la que porta el pes per tirar endavant la
família, lideratge no reconegut i sovint menystingut .
Per altra participar en la recaptació de diners per a poder fer la primera fase de l’escola .
Aquest any volem posar de relleu una activitat que es fa cada any a totes les escoles. La donem
com per sabuda i no podem oblidar que hi ha tot una tasca de informació a les famílies perquè
sàpiguen per quin projecte van destinats els diners del donatiu i també fer palès que de manera
molt silenciada i acurada hi col·laboren normalment les persones que estan a la recepció i
personal de secretaria . Estem parlant de la VENDA DE LA LOTERIA DE LA FISC.

Confiem que el curs vinent podrem reprendre les activitats a l’escola i d’altres al poble amb
participació del veïnatge.

Escola de BADALONA
Com cada any hem venut loteria i articles de la FISC . En començar el curs hem presentat la
FISC als professors nous i el projecte que treballarem aquest curs : TANZÀNIA.
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Escola de BARCELONA

Campanya solidària de la FISC
Els dies 22 fins al dia 26 de març, l'alumnat de l'escola va fer un treball de
sensibilització sobre la campanya de la FISC "Mans a l'obra: una escola a Bangulo!,
La campanya va ser dissenyada i realitzada per l'alumnat de 2n d'ESO. Ells i elles van
ser els encarregats i encarregades de formar i sensibilitzar la comunitat educativa
sobre el projecte solidari.
Els i les alumnes van preparar diferents presentacions i dinàmiques per explicar per
classes (a través d’Internet) i també van construir i decorar uns sobres per fer arribar
a casa i que les famílies poguessin fer les aportacions econòmiques de forma
voluntària. Com cada any s’ha venut loteria i articles de la campanya de la FISC.
Per motivar la campanya es va fer un vídeo explicatiu amb la col·laboració dels
alumnes de secundària. També es va fer un segon vídeo per poder acabar de
motivar la campanya i per explicar com havia anat.
Finalment, es van recollir també aportacions a les celebracions de 1a comunió i de
confirmació

Escola de LLEIDA
Malgrat les dificultats que encara hi ha hagut durant el curs per la pandèmia que ha limitat molt una sèrie d’activitats,
no per això ha disminuït la il·lusió i la solidaritat. Venda de loteria, articles de FISC i hem donat resposta a la crida
d’emergència d’Haití, confeccionant un vídeo per mostrar la realitat i sensibilitzar. La resposta ha estat molt generosa

MOLTES

GRÀCIES

Escola de Tarragona
Hem fet les activitats conegudes: venda articles de la FISC, loteria... però malgrat la pandèmia
i els confinaments, hem iniciat un llarg camí. Hem volgut recorre AMB EL COR des de Tarragona
a Tanzània . Per fer-ho ens calia un mapa del recorregut.
Hem fet el camí, hem vist els
països que ens calia recórrer amb
les

seves

diferències

i

dificultats.
Com podíem anar-nos apropant?
Físicament no hi podíem anar,
tenim consciència que el trajecte
és molt llarg però la importància i
necessitat de que es pogués fer
realitat l’escola a ILALA, podien
més que tots els entrebancs que
poguéssim trobar.
Havíem

de

Tarragona

sortir
i

els

des
donatius

de
i

aportacions són els kilòmetres
que anem recorrent.
La situació real que hem viscut per la pandèmia no ha ajudat perquè no hem pogut fer moltes de
les activitats que haguessin donat suport econòmic però el curs vinent continuarem la ruta i
segur que avançarem en el trajecte i l’escola d’ILALA serà realitat doncs creiem que només des
de l’educació per a tothom, nens i nenes, és possible anar transformant i humanitzant la
societat.

SALONGO
Com ja fa anys estava programat el projecte de voluntariat internacional. La situació real
d’incertesa tant a casa nostra com els països on tenien que anar els voluntaris/voluntàries i
després de valorar els pros i contres, ens va sembla que no podíem ser imprudents i es va
cancel·lar. Confiem i esperem que l’any vinent es podrà reprendre.

