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Històries personals

Sensibilització

El retrobament amb en Ferran Sans

XERRADA A L’ESCOLA SANT CRISTÒFOR,
A BEGUES

El dia 12 de juliol, vàries persones vinculades a la Fundació Babel vam rebre després de dos anys al Ferran Sans,
un dels fundadors de l’Escola Sam Sam (al Senegal) i la
persona que actua com a vincle directe entre nosaltres
i l’escola. També és membre del patronat de Babel i de
l’Association Education Solidaire. Degut a la pandèmia no
havia tornat a Catalunya fins ara, però l’altre dia, un cop
aquí, va tenir l’ocasió de parlar-nos de l’espai d’estiu pels
nens i les nenes pel qual, enguany, es destinaran part de
les donacions que hem recaptat.
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Memòria 2020

Recentment hem visitat l’Escola Sant Cristòfor de
Begues per presentar els projectes que portem a terme
des de Babel i per parlar del dret a una educació de
qualitat, a la inclusió i a la igualtat entre dones i homes.
Els nens i nenes de l’escola han treballat al llarg del curs
en un projecte a través del qual havien de simular la
creació d’una cooperativa.
Els productes elaborats per vendre’s des d’aquesta
‘cooperativa’ es van exposar a una fira organitzada per
part de l’escola amb la finalitat de recaptar diners per a
una entitat sense ànim de lucre. Ens omple d’alegria que,
finalment, l’entitat escollida hagi estat la Fundació Babel.

QUÈ HEM POGUT FER AL LLARG
DE L’ANY 2020?
La història de la Maria Elena a Babel
Aquest mes us presentem la Maria Elena, una veïna vinculada
a diverses entitats de la ciutat – entre elles la Fundació Babel.
Primerament va arribar com a usuària cercant un acompanyament jurídic i psicològic amb el
qual, segons diu, es va sentir realment
acollida i agraïda enmig d’una situació
realment delicada. Abans de la pandèmia va participar en el projecte ‘Vincles
entre dones’, una xarxa de suport mutu
i intercanvi, i ara forma part de l’equip
de voluntàries del Projecte ALADO
gràcies a la seva enorme capacitat per
tractar amb les persones.

El 2020 ha estat, com ja sabeu, un any marcat per la pandèmia. Tot i això, a la Fundació Babel hem tingut l’oportunitat
de continuar treballant de manera ininterrompuda. Tot el
que hem fet ha estat recollit a una memòria que recentment
hem publicat al nostre web, ja que volem seguir sent totalment transparents amb tots aquells i aquelles que confieu
en nosaltres.
En aquesta memòria expliquem quines activitats hem realitzat (entre elles la construcció d’un pou a Zingane o una
xerrada sobre migracions climàtiques a la llibreria Abacus) i
exposem totes les dades sobre què hem aconseguit al 2020
i com (per exemple, 72 persones han estat beneficiàries del
nostre servei d’orientació jurídica i 53 persones del servei
d’acompanyament psicològic. Aquestes persones provenen
de 32 països diferents).

