El 1r Camp de Treball ONG MANS MERCEDÀRIES
El dia 11 de juliol de l’any 2001 tornàvem a N’Kondedzi. Ho fèiem tres
anys després de la nostra primera estada a l’aldea, i aquesta vegada tornàvem
com ONG, i amb un projecte molt concret que la María Felisa Martín ens havia
demanat: el cens de l’aldea i el plànol actual de les
parcel·les. En aquest camp de treball ens acompanyaven
quatre exalumnes del col·legi La Mercè de Martorell.
El nostre treball a l’aldea va consistir en:
1- Cens de l’aldea. L’objectiu d’aquest cens era obtenir
tota la informació necessària de les famílies de
N’Kondedzi (nom, edat…), però sobretot saber quants nens
menors de cinc anys hi ha, ja que és per a ells per a qui
està projectat el Centro de Nutrició i d’Acollida. Per tal
d’elaborar el cens, s’ha realitzat una fitxa de cada
família amb les dades i una fotografia davant de cada
“palhota” casa.
2- Plànol de l’aldea. Mentre realitzàvem el cens, anàvam mesurant les parcel·les de l’aldea i marcant els límits
amb estaques. Per a fer aquestes mesures, utilitzàvem
com a referència el plànol de com s’havia projectat
originalment l’ aldea. Moltes vegades, les mesures actuals
no coincidien amb el plànol inicial.
Totes aquestes
diferències les hem anat registrant en un nou plànol.
Tant per al cens com per al plànol de l’aldea, vàrem
rebre ajut de tothom, ja que el “Sr. Secretario” de
l’aldea, havia demanat a totes les famílies la seva
col·laboració per a facilitar el nostre treball. Vàrem
tenir també la
col·laboració especial del Capitania
Conselho
i del Jose Manuel Cansande, que
ens feien de traductors (ja que
encara queden moltes persones
que no parlen el portuguès,
parlen el Chichewa i Nhungüe) i
ens ajudaven a mesurar i marcar
les parcel·les. Tots dos viuen a
l’aldea
des
de
els
seus
començaments, i el seu ajut va
ser molt important.
Ton, Montse, Capitania, Cristina, Joan, Marc, Gessamí i Jose Manuel

3- Cartell Aldea de N’Kondedzi i pancartes 25 aniversari. La
Irmá María ens va proposar que, si ens quedava temps després
de fer el cens i el plànol, que restauréssim el cartell d’entrada
a l’aldea i que elaboréssim i pengéssim en llocs ben visibles,
pancartes anunciant el 25 aniversari de N’Kondedzi.
Així
doncs, després d’acabar el cens, vam restaurar amb pintura el
cartell d’ entrada de
l’aldea i utilitzant llençols,
vam
elaborar
dues
pancartes
del
25
aniversari,
que
vàrem
penjar
en el dipòsit
d’aigua, ja que d’aquesta manera és visible a tothom que passa
per la carretera; i en el carrer principal.
4- Pintada de las parets exteriors de la casa de les “Irmás”. No només
ens va sobrar temps per a les pancartes, si no que una cop acabades encara ens
quedaven uns dies abans de tornar. Com que les parets de la casa de les
“Irmás” necessitaven una ma de pintura degut a la humitat acumulada durant les
estaciones de pluja, vam decidir comprar pintura i pintar-les, d’aquesta manera
la casa va quedar en perfectes condicions per a celebrar el 25 aniversari el
proper mes de setembre.

Valoració del Camp de Treball
El Camp de treball d’aquest estiu 2001 a N’Kondedzi, representava
per a nosaltres un repte important ja que era la primera vegada que es
plantejava realitzar un projecte com aquest en joves exalumnes. També
suposava un repte el fet d’haver de realitzar un cens i marcar i mesurar
les parcel·les per tal d’elaborar el plànol de l’aldea. Teníem un mes per
fer-ho i no sabíem de cert si seríem capaços de aconseguir-ho.
Es va crear un magnífic ambient de treball, entre nosaltres, els
nostres col·laboradors i la gent de l’aldea. Així doncs, dia a dia la tasca
anava avançant, i vam finalitzar els dos treballs molt de temps abans del
que teníem previst. Això ens va permetre poder elaborar les pancartes
del 25è aniversari i pintar la façana de la Missió.
Gràcies al bon acolliment de les “irmás”, que procuraven en tot
moment que ens trobéssim com a casa, la nostra estada a l’aldea va ser
magnífica. El millor d’aquest camp de treball és que hem rebut de tothom
molt més del que nosaltres hem pogut donar. Tots els habitants de l’aldea
han compartit amb nosaltres tot el que tenien, durant el nostre treball a
les parcel·les ens oferien “cana doce”, “mandioca” i papaia. Però el millor
que ens van oferir va ésser la seva alegria, el seu amor i la seva
col·laboració.
Aquest camp de treball ha de servir per informar de la tasca
realitzada a N’Kondedzi, però també ha de servir per a conscienciar més a
la gent de tot allò que encara queda per fer a l’aldea: del projecte del
Centre de Nutrició. I sobretot ha d’ésser una via d’unió entre tota la
comunitat mercedària, formada per religioses i persones laiques. No
podem entendre les missions com fet llunyà i que no ens afecta, si formem
part de la comunitat mercedària, com a religioses, alumnes, exalumnes,
pares o professors, hauríem de tenir l’obligació moral d’ajudar a les
nostres Missions, i ara això pot ésser més fàcil amb l’ONG MANS
MERCEDÀRIES.

