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EDITORIAL
El camí és llarg, cal fer-lo entre tots
En un món on impera la desigualtat, on la crisi ha fet que la diferència entre rics i pobres es vagi eixamplant. Volem seguir treballant per la
dignitat i el desenvolupament integral de les persones, donant resposta a les necessitats i als anhels d’aquells que ho requereixen sobre tot
en els països empobrits.
Aquesta tasca sols és factible amb la col·laboració de tots. Amics, socis, voluntaris i cooperants podem posar les nostres capacitats al servei
dels oblidats del món. L'educació la sanitat, l’agricultura, el subministrament d’aigua potable, la formació de les comunitats i en especial de
les dones,... Únicament serà possible amb l'esforç de tots. I és per això que us demanem l’aportació del que podeu donar, des del vostre
temps fins a una aportació econòmica que faci factible dur endavant els projectes que estem desenvolupant. Perquè creiem que un MÓN
MILLOR ÉS POSSIBLE

CONFIEM EN TOTS VOSALTRES. !!!
MOLTES GRÀCIES
Permanent de la FISC a Catalunya
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TROBADA DE DELEGACIONS A MADRID
El 17 I 18 d’octubre se celebrà a Madrid la trobada de Delegacions d’Espanya. És un moment adient per a posar en comú les novetats presentades per FISC– Central, el desenvolupament de l’ONG i les accions que duem a terme les diferents delegacions de l’Estat.
Varen ser dos dies d’intens treball, on tothom va participar amb entusiasme i amb ganes
de seguir treballant en benefici dels més desvalguts, en general dels països del Sud o subdesenvolupats, llatinoamericans i africans, però també comptant amb alguns projectes
d’Espanya: Granada, Madrid i Bilbao. Cal remarcar que la FISC vol seguir col·laborant amb
altres organitzacions com, per exemple: Redes, Pro-Àfrica i Alboan .
Aquesta col·laboració ens enforteix mútuament i ens permet assolir millor els objectius
marcats. Constatem que actualment a totes les escoles ,FISC ocupa un lloc preferent, ja
sigui mitjançant les campanyes que es fan el llarg del curs o fent-se present a diversos llocs amb exposicions. Cal esmentar com pares,
alumnes , professors i personal no docent fan seus els projectes que els presentem cada any. Es va acabar la trobada havent carregat piles,
contagiats mútuament per l'entusiasme que presideix l’actuació d’aquells que saben que val la pena dedicar temps i esforç a les persones
més vulnerables del món i disposats a retrobar-nos el mes d’abril de 2016.

ALTRES ACTIVITATS DE LA PERMANENT
Reunió mensual ordinària, segons l’ordre del dia i extraordinària quan cal. Contactes amb FISC-Central i les altres Delegacions
 Contactes freqüents durant l’any amb els Enllaços de les escoles. Reunió de planificació i d’avaluació a final de curs tots junts
 Reunions de treball :
 Lafede ( Pobresa zero ) – Educació sense fronteres – Tercer Sector – Consell Municipal de Lleida i Tarragona i participació en diverses jornades. SAME.
 Participació en les Fires de la Solidaritat de Lleida i Solsona. Exposicions
 Elaboració de la Memòria anual, circulars, plafons, tríptic, articles…
 Preparar el material de Comerç Just.
 Potenciar els mitjans de comunicació: premsa, pàgina www, articles en el blog,etc
Per la Permanent de FISC les persones són la prioritat per això procurem acollir, informar, animar, facilitar, és a dir, estar en contacta amb els Enllaços de les escoles, els amics i socis, els voluntaris, les institucions i empreses que col·laboren en els projectes.
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Causes de la guerra—alternatives de pau
EXPOSICIÓ HALL HOSPITAL DE LLEIDA
La Direcció i Gerència de l’Hospital de Lleida ens oferí de nou la possibilitat de poder fer una exposició el vestíbul de l’Hospital, lloc molt freqüentat perquè és on s’han d’esperar les visites.
Amb el suport de l’escola Lestonnac-l’Ensenyança de la ciutat i la representant de la Delegació
de FISC a Lleida, es vàrem instal·lar els plafons del projecte “Causes de la guerra—alternatives”
de pau “ en el lloc indicat on tenien molt bona visibilitat. .
Deixarem també material explicatiu del projecte i tríptics de la FISC. Va inaugurar l’exposició el
Director de l’Hospital i l’assistència de membres de la Direcció, de la Coordinadora d’ONGD’S,el
Director de l’escola ,els responsables de FISC , representació d’alumnes de Sisè de Primària, de
Secundària i alguns professors.
L’exposició va romandre oberta al públic del 4 de desembre del 2015 fins l’11 de gener del 2016.

Malgrat tots els avenços que ha experimentat el nostre món, la civilització no ha aconseguit eradicar la
violència i les guerres segueixen tenint un lloc de privilegi en els
mitjans informatius.
Podem definir com conflicte armat la violència exercida de formes molt diverses. Pot ser violència directa, amb armes, violència estructural que permet la pobresa i la manca d’accés a les necessitats bàsiques com educació i sanitat, manca a una vida digna... i violència cultural exercida contra grups ètniques de cultura diferent a aquells que estan en el govern.
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SAME
L’any 2000 es proclamà la declaració dels
8 OBJECTIUS del MIL.LENI a nivell mundial. Un d’ells és:
EL DRET A L’EDUCACIÓ PELS INFANTS DE TOT EL MÓN
Des de el primer moment la FISC ha estat representada a SAME per l’Elvira Camps i Montserrat Herrera que amb gran professionalitat han estat i estant participant en totes les reunions de treball aportant valuoses idees, sobre tot a l’hora de preparar material per les escoles i les festes de final de curs .
Tenen una gran experiència en el camp de la docència que les avala.
També es fan presents en els festivals de diferents llocs ajudant sempre que cal. Aquest any és, teòricament el darrer segons el temps acordat, però tots sabem que malauradament som molt lluny de l’objectiu. S’han fet alguns passos, pot ser
més reeixits a nivell de sensibilització que canvis en la realitat, per això creiem que no podem deixar de treballar perquè un dia es pugui assolir realment l’objectiu de

EL DRET A L’EDUCACIÓ PELS INFANTS DE TOT EL MÓN

TORNACANVIADA
FIRA D’ENTITATS DE VOLUNTARIAT INTERNACIONAL
El mes de gener va tenir lloc a la seu de Lafede, a Barcelona, la Fira d’entitats que fan camps de
treball a diversos països del món. El motiu és que les persones interessades a participar voluntàriament i de forma totalment altruista en un d’aquests camps, puguin fer-se una idea de la idiosincràsia de cada una de les ONGD’s i del que s’ofereix i es demana per tal de poder accedir a aquest
voluntariat.
Va ser una tarda, de 18 a 21 h. ,molt enriquidora per a tots els qui participàvem. Era gratificant
constatar quantes persones, sobre tot joves, s’havien traslladat a Lafede per interessar-se per les
diverses ONGD’s i observar amb quin entusiasme preguntaven pels camps i quins requisits s’havivien de complir per poder anar-hi i també com volien saber més sobre les allí presents. En acabar,
vàrem tenir una breu reunió d’avaluació i ponderarem molt positivament tota la jornada,.
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GESTIÓ ECONÒMICA — 2015
ENTRADES
Saldo a 1 de gener
Quotes socis
Aportac.Públiques Ajunta. Lleida

SORTIDES
488,68 €
20.945,84 €
6.083,00 €

Donatius

14.226,19 €

Campanyes escoles

14.194,36 €

Material FISC –Comerç just
Financers

TOTAL

8.741,58 €
0,28 €
64.679,93 €

Projec. Cooperació i Desenv

34.789,03 €

Sensibilitzacio, formació i publicitat

4.010,73 €

Correus, viatges, paquets

3.570,68 €

Material despatx, inform. Teléfon

1.877,85 €

Material FISC

7.615,32 €

Retenció fiscal

133,10 €

TOTAL

51.996,71€

SALDO a 31 desembre

12.683,22€

AJUTS INSTITUCIONALS
Un any més, volem agrair a l’Ajuntament de Lleida i i a les Empreses, la seva participació en la cofinanciació en diners o en materials ,dels projectes de la FISC que hem dut a terme i que han fet possible millorar la qualitat de vida
de col·lectius de persones empobrides del SUD .

EMPRESA
REYES VILLA SA
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De CATALUNYA a...
VOLUNTARIA A KYONDO - R.D. Congo
Feia anys que volia dedicar una part del meu temps a a un projecte en l’àmbit sanitari en algun país d’Àfrica. De la mà d’una amiga vaig conèixer el programa de voluntariat Salongo de la FISC, fundació de la Companyia de María, amb la intenció d’anar a la R. D. del Congo com infermera voluntària a l’hospital de Kyondo durant 6 mesos. Aquesta ha sigut una de
les millors decisions que he pres i que realment m’ha canviat la vida. Kyondo es troba a la regió de Kivu Nord frontera
amb Uganda i Ruanda. La RDC és un del països més pobres del món, tot i ser un país extremadament ric en recursos naturals entre ells l’estany, l’or i especialment, el coltan. Però el control i l’exportació d’aquests minerals és una de les causes
dels conflictes armats recurrents i la constant inestabilitat de la zona.
No anava amb grans expectatives, només amb la disposició de conèixer i aportar el millor de mi i amb el sentiment d’
agraïment per la oportunitat que se’m oferia.
Les germanes de la Companyia de María, les infermeres, metges i tot el personal em van acollir de tal manera que em van
fer sentir com a casa des del primer dia. Els companys de l’hospital impressionants, amables en tot moment i amb moltes
ganes d’ajudar-me. Després d’un parell de setmanes em sentí un membre més de l’equip. La vida a l’hospital no és sempre
fàcil, he viscut coses realment dures, però crec que m’han fet més forta i amb moltes més ganes d’ajudar. He tingut la sort
de conèixer com funciona un hospital en aquest país en el seu estat més pur. He pogut observar la fortalesa i dificultats en
que es troben els professionals dia a dia i la realitat tan dura que viu, en general, la població. L’hospital no té gaires subministraments i els pocs que té són escassos. Vaig treballar en diferents sales. Medicina, pediatria, cirurgia, sala d’operacions i
neonatologia. Se’m va donar la oportunitat de treballar colze a colze amb tots els professionals, fent una mica de tot. La
oportunitat més increïble del meu treball allà va ser ajudar en els parts. No puc descriure lo màgic d’aquells moments i
l’agraïda que estic de poder experimentar aquella realitat tan bonica.
Totes les persones que he conegut eren acollidores i amables i cada nen que coneixia s’apropava per tocar-me la mà o saludar-me amb ganes de jugar, cantar i ballar, tot i que estan en una situació inhumana, ells segueixen sent nens, nens feliços
i innocents, i sens dubte els seus somriures romandran en el meu pensament i en el meu cor..
Aquesta immersió m’ha permès descobrir un lloc diferent, la seva gent , la seva cultura, la seva situació i sofriment així com
viure un conjunt d’emocions i sensacions molt intenses. La cultura és vibrant i bonica.
Estic segura que aquesta experiència m’ha canviat com a persona i m’ha donat una millor comprensió de mi mateixa i del
que sóc capaç de fer. He rebut molt més del que podia esperar: generositat, amabilitat, amor, solidaritat, coses senzilles que
omplen el cor. M’ha ensenya’t molt sobre la vida i sobre con nosaltres vivim sense valorar-ho.
A tot això només em surten PARAULES D’AGRAÏMENT a totes les persones que he conegut, a les amistats que he fet i
també a totes aquelles persones que ho han fet possible .

MOLTES GRÀCIES!!!!
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Mercé Pericas

... A NICARAGUA—NUEVA VIDA—
Al meu voluntariat a Nicaragua—NUEVA VIDA—el resumiré en tres parts tal i com ho he experimentat
en el més profund del meu cor:
1. Tot va començar amb molta il·lusió
2. Va continuar amb alegria i...
3. Acabà amb llàgrimes.
D’aquestes tres parts o etapes viscudes, em quedo amb la del mig. Veure famílies que tenen molt poc per a
viure y en canvi sempre les veies amb un somriure d’orella a orella.
Una de les coses que m’ha ofert el voluntariat, ha estat el poder ser un més en un barri marginal
de Nicaragua—NUEVA VIDA— poder entrar a casa d’alguns i veure en directe on i com viuen.
La veritat es que em vaig quedar sense paraules.
Què feia jo allà?
Dos dies a la setmana jugava a futbol amb els nens del Centre Escolar REDES. M’agradava molt,
no pel simple fet de jugar, sinó, perquè era una manera de donar-me a conèixer i també poder
conèixer-los a ells i així poder establir lligams d’amistat , de confiança, de proximitat.
Mai oblidaré un dia que anava caminant per NUEVA VIDA , fent una altra de les tasques que
se’m varen encomanar i vaig sentir la veu d’un nen que em cridava pel meu nom. Em vaig girà i
veié un “peque” que mentre em cridava venia corrents cap a mi. La meva reacció va ser obrir els
braços i donar-li una gran abraçada. Es feien estimar, tot i no tenir res mai perdien el somriure . Era impressionant.
La veritat és que he viscut una experiència que recomanaria que la fessin molts joves. Et fa replantejar com vius,
valorar el que tens , experimentar que ser feliç no depèn de tenir moltes coses sinó de saber-te estimat i compartir
amb als altres, el poc que tens.
M'entristeix pensar que probablement mai més torni a veure als amics que allà he deixat, però espero que ells em
recordin com jo els recordo.
Gràcies a la FISC i a la Companyia de Maria per brindar-me la oportunitat de poder viure una experiència inoblidable.
Juanjo Duarte
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La meva estada a l’ hospital de KYONDO - R.D.C.
El primer que haig de dir, és que la Companyia de Maria, les germanes que estan a la comunitat de Kyondo, són fabuloses. Et sents molt acollida i compresa en tot moment. Vaig estar durant un mes a la República Democràtica del Congo,
però l’estada a l’hospital va ser de tres setmanes, degut al trajecte que hi ha des de Kinshasa a Kyondo que són tres dies.
Encara que el fet de estar-hi solament tres setmanes és molt poc temps, treballar a l’hospital ha estat molt ple d’experiències i de visions diferents de com vivim persones que, en el meu parer som iguals, però el fet de viure en mons diversos, també ens fa diferents.
Jo ja havia estat en altres hospitals d’Àfrica, i sabia com et trobes en situacions de malalties que en el nostre món són
infreqüents o tenen fàcil solució, i allà són freqüents i difícils de solucionar.
Què penso d’aquesta realitat?
La gran injustícia que ja fa temps s'hauria d'haver solucionat, però degut a les diferències entre els que vivim en el primer
món i la resta d'habitants del planeta, no es tenen prou en compte les necessitats dels altres.
Quan estem enmig dels malalts, adults, dones i homes, i nens estàs rebent molt. El seu riure, els seus ulls, el seu acostament cap a tu, encara que no ens entenem gaire bé amb l’idioma, ens
entenem amb les mirades, el somriure, i les atencions que tens envers la seva malaltia i la seva persona. Aprens més que no pas dónes.
Quan arriba el final del dia penses en tot el que has vist, el que has fet, el que has parlat...No és fàcil
trobar-te sola en la teva habitació i pensar-hi. Veus la incapacitat que tens i et preguntes què hi faig
aquí? Jo anava a la capella i davant la creu callava, escoltava i preguntava. A vegades no trobava resposta però sortia en pau.
L’hospital està fent una nova sala de maternitat. Cada vegada necessiten anar ampliant per la quantitat de gent que hi acudeix, degut a que treballen d’una manera molt eficaç i això se sap per
tota la regió del Kiwu.
Sempre hi ha necessitat de materials, però vaig poder constatar que van treballant molt bé amb el
poc que tenen. Em va sobtar molt positivament que tot el personal de l’hospital són congolesos
o d’altres indrets d’Àfrica. En el mateix hospital hi ha l’escola d’infermeria. Crec que això és molt
bo, ja que l’Àfrica ha de sortir-se’n per ella mateixa. Ha estat una experiència molt positiva alhora
que colpidora.
Pilar Casanova
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Col·legi Major Universitari Lestonnac
Amb el nostre gest de “Sopar Solidari “ vam voler donar una petita resposta al 1er. Objectiu del mil·lenni:
Eradicar la pobresa extrema i la fam . Dia a dia varem anar apropant-nos a les diferents realitats de pobresa i
de fam en el nostre món i va anar creixent en nosaltres la consciència d'injustícia. El dimecres 25 de febrer,
ens vàrem unir a la campanya i convidarem al nostra sopar solidari la germana Blásida, paraguaiana i religiosa
de la Companyia de Maria, coneixedora en primera persona de la realitat de Bañados d’Asunción Paraguai.

Bañados d’Asunción, mig segle enrere era un pantà en el que el riu Paraguai desbordava les aigües en
èpoques de pluges. Era també l’abocador d’escombraries d’Asunción. Avui és un dels barris més poblats, on l’extrema pobresa es torna tolerable gràcies a una increïble solidaritat.
Els humils habitants d’Asunción, que seguiran sent pobres encara que els traslladin a altres barris, en
habitatges en fileres, prioritzen la seva identitat i les relacions socials que han construït. Són aquests
sòlids vincles entre veïns que han format veritables comunitats, la quals cosa els ha permès viure amb
dignitat en la pobresa. Es neguen a perdre tota aquesta riquesa social per l’oferta del “ progrés “.
Hi ha una autèntica xarxa de solidaritat de les institucions d’església, entre elles la Companyia de Maria i la col·laboració de FISC en diferents projectes. Als Bañados vivien amb dignitat fins que una nova
riuada va destruir el petit progrés. Projectes plens de vida humana i de futur que es varen veure negats
per les aigües desbordades del riu Paraguai. I de nou, els Bañados s’aixequen i tornen a lluitar pe recuperar la seva dignitat perduda.
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Les ESCOLES COMPARTEIXEN ....
BADALONA
L’any FISC comença a Badalona amb la paradeta solidària que posem a l’escola per Nadal. Destinada al
professorat i al PAS. Venem objectes de la FISC i de comerç just. Sempre té molt bona acollida i hi ha
nervis i emoció per veure les novetats.
Al llarg del segon trimestre treballem el material propi de la SAME, aquest any amb el lema “Encara
ens queda camí” . Enguany hem tingut la sort de ser convidades a participar en les jornades d’intercanvi d’experiències educatives “Canviar l’escola per canviar el món” on se’ns va demanar que expliquéssim com fèiem la feina conjuntament l’escola i les ONGs amb qui establim col·laboracions, entre
elles la FISC. Va ser una experiència enriquidora i transformadora que ens va permetre donar a conèixer la nostra manera de ser i fer.
Finalment, i en motiu de la celebració de Santa Joana hem treballat el “ Disminució de la morbimortalitat—Hospital de Kyondo . (R.D. del Congo) lligat amb una
xerrada de Maribel Rivas,odn , hem treballat amb l’alumnat de
l’ESO el projecte esmentat , analitzant la situació social, política, econòmica, sanitària i educativa de
la zona de Kyondo, fent paral·lelisme entre la vida dels habitants d’allà i aquí, destacant el paper sanitari i educatiu que fa la FISC.
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BARCELONA—Projecte solidari barri La GLORIA—Mendoza
Durant tot aquest curs 2014-2015 a Barcelona hem anat donant
voltes al número 2 ? Si, sí, al número dos, no pas l’u, ni al tres,
ni al deu, sinó al número 2.Perquè l’amor es cosa de dos, la fe és
cosa de dos, la SOLIDARITAT és cosa de dos. Ha estat un curs
ben carregat de dosos, ben ple de solidaritat. Hem fet un munt
d’activitats per ser solidaris i, sobretot, per prendre més consciència de què és la solidaritat.. I hem volgut ser solidaris no només amb el projecte de la FISC a l’escola del Barrio La Gloria ,
SINÓ TAMBÉ AMB ELS QUE TENIM MÉS A PROP. Si fem un xic de memòria, aquest any, entre les moltes coses
que hem fet, podem destacar.


L’esmorzar solidari de l’ESO que els beneficis han anat al projecte de la FISC



La campanya de Nadal de recollida d’aliments i joguines.



La marató de TV3, fent un munt d’origamis i els Lestopastorets i
els Pastorets Kids.



L’AMPAradeta de llibres i roses, que enguany ha destinat els beneficis a beques del Col·legi Lestonnac de Badalona.



La revetlla de Santa Joana, amb el bingo solidari i el fotomatón,
tot destinat al projecte de la FISC.
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LLEIDA

Escola de HERI KWETO

És el projecte que hem escollit aquest curs. Vol contribuir en la disminució de l’absentisme escolar i
l'analfabetisme en un dels barris més pobres de la ciutat de Bukavu, així com dotar a a questa població
d’una educació digna i de qualitat. L’objectiu és la rehabilitació física i la reinserció dins d’una societat
precària i l’assistència integral als nens amb discapacitats.
Per tal de poder fer partícips , del projecte,
a tota la Comunitat Educativa ( alumnes,
famílies i escola) van fer la presentació tot
participant al “SOLIDARIUM 2015.”.Fira d’
exposició de les ONG de la ciutat de Lleida
als ciutadans de la nostra ciutat, que orga_
nitza l’Ajuntament . Per poder-la fer vam
tenir l’ajuda dels alumnes voluntaris de
l’ESO i la col·laboració dels professors.

Amb l'arribada del Nadal comencem a fer les campanyes de recolli_
da de fons pel projecte: venda de LOTERIA DE NADAL que venen
els alumnes d’ESO i la tradicional paradeta de Comerç Just que
organitzem amb els alumnes de l’ESO al pati de l’escola i on també
es venen els productes de la FISC.
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A finals de gener vam celebrar el DENIP. Aquest any el nostre protagonista ha estat la FISC, El
seu projecte—Heri Kweto .Tota la Comunitat Educativa, dels més petits als més grans han parti_
cipat en la celebració.

Per celebrar la Diada de Sant Jordi, com cada any, la nostra escola
pren la iniciativa de demanar als alumnes i a tota la Comunitat
Educativa, que portin llibres de segona mà en bon estat, amb la
finalitat de fer una paradeta i revendre’ls a un preu mòdic i assequible. El recollit en la venda és també pel projecte.

Per SANTA JOANA celebrem la Setmana de la Solidaritat. Enguany,
s’ha pres la iniciativa de fer un “ berenar solidari “ amb coca i xocolata en
lloc del tradicional croissant i xocolata que fèiem per l’esmorzar solidari.
El resultat ha estat força positiu, ja que aquesta possibilitat de berenar queda oberta també a les famílies dels alumnes.

El valor de les coses no està en el temps que duren sinó en la intensitat amb que
succeixen. Per això existeixen persones incomparables, coses inexplicables i
moments inoblidables com els que hem viscut aquest curs duent a terme aquest
Projecte. Des d’aquí DONEM LES GRÀCIES a tota la Comunitat Educativa:
Equip Directiu, professors, alumnes i famílies , personal n o docent que han ajudat
i col·laborat a fer d’aquest projecte UNA REALITAT...
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MOLLET
Tots sabeu que a Mollet és cada dos anys que fem la festa grossa de la SOLIDARITAT i aquest any
no ha tocat ,però això no vol dir que ens oblidem de la FISC , ni molt menys, sinó que fem una
sèrie d’activitats tant a nivell de sensibilització treballant valors que fan referència als del projecte
triat, com col·laborant activament en la recaptació de diners a través del material de comerç just,
la venda de loteria per Nadal i articles de la FISC...

LES BOLES DEL MÓN DE LA FISC, , present en el DENIP.
A nivell d’escola vam celebrar el DENIP. I les boles del món de la FISC van ser també protagonistes. Des de l’Equip de Pastoral vam preparar una bola, posant-li ulls i un colom de la pau a dalt.
Vam fer una bola per a cada classe, des de P-3 fins a 4rt. D’ESO. Així vam iniciar el dia, amb una
pregària per la PAU.
Ens va semblar que era molt simbòlica la presència de la FISC en el dia per la PAU doncs FISC treballa a través dels projectes de Cooperació i Desenvolupament per a la JUSTÍCIA , pas indispensable
per aconseguir la PAU.
També vam treballar un article d'en Joaquim Alsina sobre el “ Dia de la PAU “ que ens va ajudar a
fer unes bones reflexions sobre el món actual i el nostre paper. Aquest material va anar destinat
als alumnes grans de la ESO, mestres i professors.
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El NOSTRE PROJECTE FISC
Aquest és el projecte triat per aquest curs. Al mes d’octubre ja es va presentar al Claustre . El lema té relació amb el que treballarem durant tot el curs 2015-2016 .

EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT: REPTE DE FUTUR UNIVERSAL DE LA FISC- COMPANYIA DE MARIA
A Mollet, com a totes les escoles Companyia de Maria, ens hem posat a reflexionar, treballar i a il·lusionar-nos també amb aquest nou
projecte. A part de recollir moltes activitats que ja es feien a l’escola, també ens dóna eines per a pensar i repensar altres de diferents i donar un enfocament molt especial al nostre dia a dia amb els alumnes.
17

SOLSONA
Fira de la Solidaritat
Un any més el pati de l’escola ARRELS ha estat l’escenari de la Fira de la Solidaritat
organitzada per l’Ajuntament de la ciutat. És un espai obert, ampli i que acull a
tothom. El bon dia que va fer ens va acompanyar. Va començar a les 11 del matí
amb un seguit d’activitats: ballada de gegantons, exhibició de patinatge i ballet,
xocolatada, venda de manualitats fetes pels alumnes, rifa de productes donats generosament per vilatans, pastissos boníssims fets per les àvies i les mares, parades de
llibres, articles de FISC....
Donava gust veure el pati ple de gent de totes les edats: uns actuant, els altres mirant, comprant. Cal remarcar la implicació de tothom: professors, alumnes, pares, la
comunitat de la Companyia de Maria i la gent del poble. La Fira de la Solidaritat és
una festa molt tradicional i molt participada.
El recaptat pels diferents conceptes es reparteix entre Mans Unides , Càritas i FISC
perquè les tres institucions treballen amb col·lectius desfavorits d’aquí o de pobles lluny de nosaltres però que ho necessiten i esperen
amb urgència que els hi donem la mà per a poder intentar sortir de
la situació difícil en la que es troben.

GRÀCIES A TOTHOM !!!
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TARRAGONA

Des de fa anys ja sabeu que el lema del col·legi Lestonnac – l’Ensenyança de Tarragona és:

“NO HI HA FESTA SENSE SOLIDARITAT “
No és una frase bonica o un simple eslògan, sinó que respon a quelcom molt més profund,
un valor que tota l’escola a fet seu i que certament embolcalla totes les celebracions que es fan. La setmana de la solidaritat es fa més palés amb una sèrie d’activitats en les que hi
participa “TOTA l’ESCOLA” però de manera extraordinària
l’enllaç de la FISC amb el nodrit grup de voluntàries i volun
taris que preparen les diferents activitats:









Ambientar l’escola.
Preparar les paradetes.
Aliments de comerç just.
Fer torns per atendre els llocs de venda.
Acollir i atendre als pares i companys explicant la finalitat
de totes aquestes activitats.
Venda de números de la rifa.
Atendre el dia del concert...

I finalment... fent el que quasi costa més, ajudar a recollir-ho tot. Acaben les jornades i els rostres alegres
de tothom estan dient que L’ESCOLA ha col·laborat en la defensa dels drets fonamentals de la infància
i permetre a les persones discapacitades recuperar la seva dignitat dins un marc professional i un ambient
jovial i familiar en el CENTRE HERY KWETU d’Àfrica.
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CONCERT SOLIDARI – TARRAGONA El dia 20 de novembre, va tenir lloc al saló d’actes de l’escola el concert solidari amb l'objectiu de recaptar fons per al projecte Hery Kwetu “ Nens de la guerra” que s’està desenvolupant
a la ciutat africana de Bukavu (Kivu Sud) a la R. D. del Congo. Va anar a càrrec del pianista
tarragoní Guillermo Lana Martín, ex alumne del nostre centre. El nombrós públic va sintonitzà ràpidament, amb un meravellós repertori musical triat per a l’ocasió, que va transportar
als assistents per la història de la música, a través de danses i valls que anaven fent molt agradable la vetllada.
L’artista, molt il·lusionat i interpretant com un autèntic professional, entusiasmà a un públic
que va gaudir de les seves explicacions didàctiques i de la magistral execució de les peces. Varem agrair als assistents la seva col·laboració i
al Guillermo la seva exemplar disponibilitat solidària.

VOLUNTARIS CAMPANYES SOLIDARITAT
Aquets són alguns de les voluntàries i voluntaris que col·laboren i participen activament en les campanyes i festes de la solidaritat. Amb l’enllaç el capdavant que és qui
els motiva i que ha estat capaç d’ integrar a l’escola el lema NO HI HA FESTA SENSE
SOLIDARITAT. Eslògan que ha integrat tota l’escola: Claustre de professors, personal
no docent, pares i alumnes.
La setmana de la SOLIDARITAT DE FISC , és una autèntica festa, trenca el ritme i la rutina, si és que ni hi hagués, de la vida quotidiana escolar.
Aquí hi podríem afegir-hi molts altres rostres de tantes i tants voluntaris que hi ha a les
escoles i que juntament amb l’Enllaç i d’altres professors, any rere any fan possible les
campanyes de la FISC i a qui diem des de el fons del cor MOLTES GRÀCIES !!!
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PROJECTES

QUE CANVIEN

LA REALITAT
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POTS COL·LABORAR FENT-TE SOCI
Nom Cognoms: ____________________________________________________________________________________
Adreça:___________________________________________________________________________________________
Població:________________________________________CP.:__________Tel.: ________________________________
Vull col·laborar als projectes de la FISC amb la quantitat de _________ __€ que abonaré:
O Mensualment

 O Trimestralment 

O Semestralment 

O Anualment

Per a la domiciliació bancària, us demanem que ompliu aquesta butlleta i l’envieu a:
FISC – Aragó, 284 trip – 08009 BARCELONA
IBAN

ENTITAT

OFICINA

ES_____

________

________

DNI: _____________________

NÚMERO DE COMPTE
________

___________

__________

Signatura del titular

E.mail: _________________________________________________
C/C. de la FISC : LA CAIXA – ES11 2100 0816 1202 0059 8447

La teva APORTACIÓ fa possible poder FER PROJECTES

PERQUÈ PUGUIN VIURE AMB DIGNITAT !!!
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