CARTA CIRCULAR Nº 5
Elx, 14 d’octubre de 2014

A TOTES LES COMUNITATS EDUCATIVOPASTORALS DE LA INSPECTORIA SALESIANA “Mª
AUXILIADORA”
Molt estimats germans (Salesians religiosos i laics):
Rebeu una cordial i fraterna salutació des de la ciutat d’Elx, a la comunitat de la qual
estic fent la visita inspectorial canònica, primera d’una sèrie de 28 que he de fer durant els
propers mesos.
A aquesta mateix hora (10 de la nit del 14 d’octubre), fa exactament 30 anys (ni un
dia més ni un dia menys), sortia jo de la Procura Missionera de Madrid camí de l’aeroport
per emprendre vol cap al Paraguai. Era la meva primera experiència missionera “ad gentes”,
fora del meu país i lluny del meu ambient natural…, experiència que s’ha perllongat durant
gairebé 30 anys i que m’ha portat al Paraguai (18 anys), Marroc (8 anys i mesos) i Bolívia (3
anys i mesos).
Encara estic totalment convençut de que “tots som missioners” i de que “les
missions, avui en dia, abasten tot la geografia mundial”, encara que no seria just oblidar que
hi ha països en els quals les necessitats materials, educatives , sanitàries, socials,
espirituals i de qualsevol altre tipus són més accentuades i greus que en uns altres. És el
cas dels tres citats més amunt i de moltíssims altres.
En aquesta 5a carta circular, propers a la celebració –diumenge vinent- del
DOMUND, vull fer-me present a totes les nostres comunitats educativo-pastorals amb
aquest missatge que voldria ser un impuls a l’animació missionera i al compromís a favor
dels països i esglésies locals més necessitats.
Concretament, m’adreço a vosaltres per a presentar-vos la campanya de captació de
fons que, com a Inspectoria Salesiana, promovem aquest any a favor dels salesians de la
República Centreafricana. Us demano la vostra col·laboració per aquesta campanya que

amb caràcter d’ajuda humanitària estarà centrada en les presències salesianes de Damala i
Galabadja en Bangui (RCA).
Vaig a procurar presentar-vos “un país, una necessitat, un projecte”

1.-UN PAíS: LA REPÚBLICA CENTREAFRICANA
(RCA)
La República Centreafricana (RCA) és un país enclavat al centre d'Àfrica. Malgrat
comptar amb abundants recursos minerals, és un dels països més empobrits del continent.
Compta amb una població molt jove, amb una mitjana de 18 anys d’edat.

Actualment, la RCA viu una profunda crisi humanitària, política i econòmica. La principal
causa del conflicte són les lluites per controlar els recursos naturals que posseeix el país. Un
conflicte que es retroalimenta no per convenciments religiosos sinó per motius de venjança,
represàlies i, sobretot, de diners i control.

La violència generalitzada continua tot i la transició política duta a terme el mes de gener de
2014 per intervenció internacional. Hi ha una gran preocupació per la creixent crisi
humanitària, ja que més de 535.000 persones, de les quals la meitat són menors, es troben
fora de casa seva. Moltes famílies segueixen en tendes provisionals en centres de
desplaçats, en condicions higièniques inacceptables i sense un sistema educatiu estructurat.

Els Salesians a República Centreafricana
Els centres educatius salesians de Damala i Galabadja se situen a la ciutat de Bangui,
capital de la RCA i estan atesos des de la Província Salesiana "Notre Dame d'Afrique"
("Nostra Senyora d'Àfrica"), que cobreix els països del Txad, Camerun , Rep.
Centreafricana, Congo, Gabon i Guinea Equatorial.
- La casa de Damala va ser fundada en els anys vuitanta, començant amb petites activitats
educatives. Avui té entre les seves activitats un Oratori, un Centre Juvenil, un Centre
Professional i una Escola de Secundària, tot això acompanyat per quatre Salesians
religiosos i un equip de més de vint educadors i educadores.

- La primera pedra de la casa de Galabadja va ser posada en els anys vuitanta. Avui la
componen un Col·legi d'Infantil i Primària, un oratori, un Centre Juvenil, un Dispensari i a
més és Parròquia, tots ells recolzats i gestionats per tres Salesians religiosos i un equip
educatiu d'unes quinze persones.
Els Centres Juvenils i les Escoles d'aquestes dues presències salesianes sempre han estat
un model de bones relacions entre el jovent, oferint un ambient d'amistat mitjançant les
seves activitats esportives, musicals, de formació, colònies de vacances, entre d’altres en
què participen milers de joves i infants de totes les edats, cultures, religions i estatus socials.

2.-UNA NECESSITAT: RECONSTRUIR EL PAÍS
L’ajuda immediata per a la reconstrucció social del país és urgent. Un dels
assumptes més urgents és la reobertura de les escoles i dels serveis sanitaris, per la qual
cosa cada vegada més entitats educatives al país, com nosaltres els Salesians, ens
plantegem recomençar les activitats educatives i de lleure per minimitzar els efectes
d’aquesta guerra sobre els menors i joves.
És fonamental treballar perquè les escoles siguin espais d’unitat i llocs de pau
on els conflictes polítics no afectin la bona convivència dels nens i les nenes a la
RCA.

Per què és necessari el nostre ajut?

En un país que ha patit tantes pèrdues personals i on és present diàriament la
confrontació i la violència, es fa necessari ...
Assegurar el funcionament dels serveis educatius per seguir construint valors
positius entre la població.
Infondre una sensació de seguretat i d'estabilitat en la població, perquè les persones
puguin viure sense por i sentin que és possible tenir una vida normal.

Acollir a les famílies i persones que fugen de situacions de perill pel conflicte armat.
Transmetre que és possible acabar amb la guerra civil mitjançant el diàleg i la pau.
Afavorir un apropament pacífic entre els grups enfrontats.
Trencar el cicle de la violència que es viu en l'actualitat.
Sanar les ferides psicològiques dels nens i nenes perquè quan siguin adults que
sàpiguen conviure.
Construir el canvi social a la RCA a partir de l'educació i de la formació, lluny de
qualsevol prejudici cultural, religiós, ètnic i polític.
Crear espais on la pau no sigui un simple desig, sinó una realitat.

3.-UN PROJECTE: “ESPAIS DE PAU”
L'objectiu principal que es persegueix amb aquest projecte és possibilitar l'atenció
educativa en els centres salesians de Damala i Galabadja, treballant amb la infància
i la joventut el valor de la pau, després de la crisi sociopolítica que encara avui
perdura a la República Centreafricana .
Es pretén que aquests centres puguin reprendre les activitats educatives, donant
suport a aquells nens, nenes i joves que més han patit pel conflicte bèl·lic existent.
Oferir-los l'oportunitat de tenir un ofici i rebre formació és la millor opció per garantir
la seva inserció sociolaboral.
Amb la vostra ajuda aconseguirem:

1. Garantir que uns 1.500 menors i joves puguin fer un àpat al dia en els menjadors
escolars.
2. Possibilitar a la joventut que acudeixi als centres el servei d'atenció psicològica a
víctimes joves.
3. Augmentar la seguretat del recinte dels centres salesians de Damala i Galabadja.
4. Reparar els desperfectes en les escoles i centres professionals salesians després
de l'acollida de persones refugiades, víctimes d'assalts, tirotejos, etc
5. Comprar el mobiliari necessari per obrir de nou una escola infantil, una escola
primària, una escola secundària i un centre professional.
6. Implicar tot el professorat en un objectiu de millora comú basat en la conciliació i
la pau.
7. Posar en marxa el servei mèdic del dispensari del Centre de Galabadja.
8. Possibilitar l'accés a l'escola a uns 700 nens, nenes i joves gràcies a les beques
d'estudi i materials escolars.
9. Educar a tota la comunitat educativa, pares, mares, professors, professores,
animadors i animadores socioculturals en matèria de conciliació i convivència.
10. Formar un total de 120 joves en oficis amb sortida laboral i que han desaparegut
durant la guerra.
11. Desenvolupar activitats d'oci i Temps lliure que treballin els valors de la pau i la
reconciliació.

12. Capacitar les biblioteques dels centres escolars per funcionar durant tot el dia,
permetent un espai on estudiar lluny de tota preocupació.

La nostra resposta inspectorial: Campanya d’Ayut Humanitari
“Espacis de pau: Escoles per a la reconciliació a la República Centreafricana”
Com Inspectoria Salesiana posem en marxa una campanya de captació de recursos
amb la que pretenem implicar a totes les comunitats educativo-pastorals de les nostres
cases salesianes. Aquesta campanya serà dinamitzada per les ONGD presents al nostre
territori inspectorial: Solidaridad Don Bosco (zona sud), Jóvenes y Desarrollo Región Este
(zona centre) y VOLS (zona nord).

Les nostres ONGs us proposen algunes eines per a donar difusió a la campanya:
1. Rebreu un paquet amb els cartells de la campanya. Hi ha exemplars suficients
per a posar un per aula/sala i alguns espais comuns.
2. Rebreu per email un dossier explicatiu de la campanya. S’ha realitzat un gran
esforç per a que sigui clar, de fàcil lectura i comprensible per a totes les persones.
Hem de fer esforços per assolir la seva major difusió per mitjà dels correus
electrònics, pàgines web, xarxes socials.
3.

S’ha

elaborat

una

pàgina

web

específica

per

a

la

campanya

(www.espaciosdepaz.org, en versió castellana i catalana) que contindrà un vídeo
explicatiu del projecte per a bons dies, aules, etc... així com informació de la realitat
salesiana la RCA, testimonis, donacions, ...

4. Hem de realitzar col·lectes per aules, a les parròquies, als grups de la Família
Salesiana,... siguem creatius amb iniciatives que ens permetin donar resposta a
aquesta petició dels nostres germans salesians de la RCA.

Els fons recollits s’ingressaran al compte habilitat per aquest motiu:
LA CAIXA:

ES97 2100 7337 3602 0004 0559

Volem concentrar tots els nostres esforços solidaris d’aquest any en aquest objectiu
concret. Que des d’aquesta setmana, en ocasió del DOMUND, fins a final del curs escolar,
passant per la Jornada (o Setmana) Missionera Salesiana, unim esforços per a ser més
efectius.
Us adjunto la carta de l’inspectori de ATE, Manuel Jiménez (originari de la nostra
inspectoría), en la qual sol·licita la nostra ajuda i suport per aquesta campanya. Pot servir
per motivar-nos a nosaltres mateixos i també per a motivar als nostres destinataris i
col·laboradors.

Confiant en la vostra fraternitat i caritat efectiva, prego al Senyor per vosaltres.

Cristóbal López, sdb
Pare Inspector

