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Com ja sabeu, ja hem tornat de Malí. L'experiència ha sigut personalment molt enriquidora
i, a més, per una bona causa. Tot ha anat sobre rodes (mai millor dit) i segons el previst,
sense cap ensurt.
Vàrem lliurar el cotxe a Homborí, tal i com estava planejat i vàrem lliurar material escolar a
3 humils escoles de Malí; a Yawa (Pays Dogon), a Bamako (Capital de Malí) i a Kissim
(Comuna Rural d'Homborí).
El cotxe, aportat per CC ONG Ajuda al Desenvolupament, a través de dos socis seus, ha
sigut i és un bon vehicle; ajudarà sense cap dubte al desenvolupament de la zona. El
Rafael Jariod, president de CC ONG, ens va embolicar amb aquesta aventura i ha sigut
una experiència fantàstica. Junt amb tot l’equip de CC ONG ens hem sentit recolzats en tot
el trajecte i rebre les vostres trucades ens donaven forces per seguir fent quilòmetres
endavant.
El material de l'escola Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú el vàrem deixar principalment a
Yawa, un petit poble on tenen una escola de primàriai on treballen dos professors. Per fer
secundària, els joves han d’anar a un altre poble que està a una hora de camí a peu que
es diu Dourou. Per fer l’equivalent al batxillerat d’aquí, els alumnes han de marxar de la
seva regió per anar-se’n a un institut a uns 100 quilòmetres, a la localitat de Sevaré;
havent-se de buscar allotjament i treball per poder autofinançar-se els estudis. No cal dir
que són molt i molt pocs els habitants de Yawa que accedeixen a aquests estudis.
A l’escola de Kissim també vàrem deixar una mica de material de l’escola Sant Jordi.
Aquesta escola és de fang i només disposa d’un professor. A diferència de la de Yawa, aquí
ni tan sols disposen de pupitres i els alumnes es limiten a escoltar el que diu el professor.
CC ONG Ajuda al Desenvolupament està treballant per poder construir, en un futur, una
escola digne.
A Bamako, vam deixar el material aportat per l’escola Sant Bonaventura, en una escola
feta de llauna i amb terra de sorra d’uns 20 m2. Aquí tampoc tenien pupitres però tenen
un professor alegre i que fa els possibles per educar a la canalla més pobreta del barri
Faladié-Sema.
Val a dir que a les 3 escoles que vàrem estar els alumnes no disposaven de llapissos, ni de
llibretes, o sigui que l’aportació de material ha sigut de gran ajuda.
A les 3 escoles també vàrem deixar una mica del material d’en Ramonet Martínez, que
acompanyat de globus i caramels varen permetre que el dia del lliurament fos alhora una
festa.
La bossa d’ulleres graduades de la Judit Clavé la vàrem deixar a l’Hospital d’Hombori, on
serà de gran ajuda pels pacients operats de cataractes fa uns mesos per la unitat mòbil
construïda per CC ONG.

La revisió solidària del cotxe feta per Tallers J.F. Sport també va ser exitosa. El cotxe va
funcionar bé tot el trajecte i el vàrem poder lliurar en perfectes condicions.
Prainter ens va imprimir uns pòsters i l’oficina del RACC de Vilanova ens va servir com a
base per recaptar donacions. En David Palmero ens va ajudar a tenir la web al dia, tot i
que no li vàrem poder enviar tantes fotos com ens hagués agradat.
L’Albert Rovirosa ens va aconseguir una ràdio-cd pel cotxe que l’hem agraït molt i ha servit
perquè la ruta tingués una banda sonora pròpia.
També, vàrem tenir l’inestimable ajuda de la Mercè Peraferrer, la Maria Belmonte i la Rosa
Pujol que varen moure cel i terra perquè això anés pel bon camí i amb l’ajuda d’unes
guardioles varen recaptar la bona voluntat de molta gent anònima.
Com a principals col·laboradors econòmics hem tingut al José Martínez i la Maria Belmonte
(pares d’en Jordi) i en Carles Mestres (un bon jan de Riudellots de la Selva).
Hem d’agrair també el recolzament de les nostres parelles que segueixen aguantant-nos i
que sempre les fem patir una mica (de vegades massa), us hem tingut presents en tot
moment Gris i Laia.
Tota la resta, Roser Cabré-Verdiell, Patricia Arribas, Emma Coll, Marta Coll, Josep Coll,
Esther Díaz, Isaac Cordero, Jaume Poch, Núria González, J.L. Arribas, Mª P. Maicas, Anna
Torné, Pilar i Peter, Miguel Toril, Carol Montesinos i Lidia Amador, heu fet una aportació
econòmica que ens ha servit per finançar el projecte i, tenint en compte la conjuntura
econòmica del país, us hem d’agrair de tot cor el vostre esforç.
Gràcies a tots per ajudar-nos a fer realitat aquest petit projecte solidari, si tothom fos com
vosaltres segur que tindríem un món molt millor, no en tenim cap dubte.
Gràcies de veritat.
Una abraçada,

Jordi i Albert
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