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L’home groc de Yamuna

Els somriures... un dels tresors
que m’he endut de Madagascar

Amb el suport d’ajuntaments compromesos

aig conèixer l’Andreu Buenafuente l’any 2008 gràcies a
un bon amic comú. Feia mesos que teníem pendent una
trobada, però les agendes no ho facilitaven. Finalment,
un dia, el meu amic em va dir vine al programa! Allà trobarem
un moment.

V

El plató estava pleníssim! de públic, de tècnics, de focus...
tothom corria i sabia què havia de fer, menys jo... que
procurava no molestar, em movia silenciosament d’un racó a
l’altre esperant instruccions. No podia evitar estar nerviosa, no
només per fer un bon paper per YAMUNA, no us enganyaré, jo
ja era una gran fan de l’Andreu i una no té l’oportunitat de
conèixer al seu ídol cada dia. Finalment em van dir que seuria
entre el públic, no podríem parlar fins acabat el programa. Com
que sempre he sentit una debilitat especial pels monòlegs de
l’Andreu i la seva manera de portar els programes, vaig
acceptar encantada. Aquella nit però, va passar una cosa
màgica,: l’Andreu entrevistava a l’Albert Espinosa que
presentava el seu llibre “El mundo Amarillo”. Amb molt
d’humor i sensibilitat l’Albert va explicar qui eren els
“amarillos”, “esa gente que se cruza en tu vida y que con una
sola conversación puede llegar a cambiártela (...)” i de com
n’és de senzill el fet de “creer en
los sueños para que estos se
creen. Y es que el creer y el
crear están tan sólo a una letra
de distancia (...)”, jo els
escoltava hipnotitzada... no
podia ser més adient.
Acabat el programa vam poder
xerrar, “he vingut a demanar-te
si vols ser el nostre amarillo” li
vaig dir, em va sortir de l’ànima.
Ell va riure i sortosament... va
acceptar. Pocs mesos després, la
Sílvia va entrar en escena,
conèixer-la a ella va ser una
sorpresa gairebé més grata si
cap, un descobriment, energia
positiva en essència pura,
capacitat creativa sense mesura,
una dona realment increïble.
Ara, després de moltes
trobades, un munt de
col·laboracions, suport
incondicional i dos viatges a Madagascar, s’han casat i ens han
fet el present més bonic de la seva vida: demanar a tots els
seus convidats que els hi regalin “Recursos per YAMUNA, per
poder seguir treballant pels nens i nenes de Madagascar”.
Van passar gairebé dos anys fins que ens vam poder conèixer,
però havia de ser aquella nit i en aquell plató i amb la
presentació d’aquell llibre, una premonició que augurava
quant intensament grocs podien arribar a ser per YAMUNA.
Gràcies Andreu i Sílvia per mantenir sempre YAMUNA al
vostre cor i per ser els millors ambaixadors que podríem
desitjar. Sort en el vostre nou projecte!

Mireia Trias i Trueta
(Responsable de Projectes)
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estiu passat vaig poder uest estiu he pogut treure’m una espina
que tenia clavada de feia anys. Gràcies a YAMUNA vaig poder fer
un voluntariat i gaudir d’una experiència fantàstica.
Vaig aterrar a la Maison Tisnjo i va ser un bany d’impressió
de colors i de somriures, si, de somriures, perquè somriures és
el que vaig rebre quan vaig arribar i és un dels tresors que m’he
endut de Madagascar.

AMUNA té el suport d’alguns
Ajuntaments de Catalunya, com
l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès i de Manresa pel projecte
d’Orientació de Joves, amb el que
es proporciona formació
professional o universitària als
joves, se’ls dona un cop de mà en la
recerca de tallers o empreses per fer
pràctiques, i se’ls facilita un
habitatge social, segons el cas.
L’Ajuntament del Prat de Llobregat
col·labora en el projecte de Famílies
d’Acollida, en el que hi ha dos nuclis
familiars, on les mares d’acollida
tenen cura d’onze menors
cadascuna. L’altre entitat pública que aporta fons a YAMUNA és
l’Ajuntament de Parets del Vallès, al projecte Escola i Salut al Centre
Educatiu Mandrosoa, escola on els alumnes de 2 a 5 anys assisteixen
tot el dia i tenen tres àpats, i en la mitja jornada dels alumnes de
primària i secundària reben reforç escolar, fan activitats culturals
i tenen 2 àpats.
Esperem poder seguir comptant amb aquests organismes!

La complicitat de Varium Kids

Vaig començar la meva col·laboració a l’escola bressol que
s’anomena “Crêche” amb infants de dos a quatre anys que
m’esperaven amb uns ulls com taronges i unes ganes immenses de
fer moltes coses. Vam pintar, explicar contes, cantar, descobrir
formes, dibuixar i fins i tot vam ballar. Tenint en compte que els nens
i nenes només entenen i parlen malgaix, l’ajuda de les dues
educadores de la Crêche ha estat imprescindible, espero que elles
hagin après i gaudit tant com jo. Aquesta va ser l’activitat de la
primera setmana al matí, després anava a dinar al Centre Educatiu
Mandrosoa amb els mestres i a la tarda vaig estar fent tallers de
manualitats amb els infants i joves que viuen acollits a les dues cases
d’acollida que gestiona YAMUNA.
El camí cap l’escola era cada dia una aventura nova; un dia
m’acompanyaven gallines i pollets, un altre un ramat de zebús, un
altre una filera inacabable de carros guiats per uns noiets que no
tenien més de vuit anys... el que no faltava durant tot el camí eren
vilatans molt amables que sempre saludaven i em mostraven el
millor dels seus somriures.
La segona setmana, de les nou del matí fins les dotze vaig fer
diferents tallers de manualitats amb els grups dels infants i joves que
participaven del casal. Hi havia quatre grups d’uns trenta-cinc infants
i joves, vam fer màscares, vam construir un memori amb vocabulari
en francès, vam fer peixos de colors i animals amb pinces d’estendre
la roba. Tots i cadascun d’ells entraven a l’aula amb rigorós ordre fent
una fila índia més que perfecte. A la tarda i després de dinar vam
organitzar unes olimpíades fantàstiques que vam acabar amb una
gran cerimònia de clausura.
Els infants i joves que hi van participar són uns artistassos.
El professorat que em va acompanyar en tot moment em va ajudar
molt i treballar plegats va ser el millor. De la meva petita col·laboració
amb YAMUNA em queda haver conegut grans persones, totes elles
ho van fer molt especial i tinc molt clar que repetiré.

Moltes gràcies YAMUNA i fins sempre!
Montse Castro
(Juliol 2017)

quest any al DINAR DE NADAL hem tornat a comptar amb
l’actuació del grup de joves Varium Kids ballarins de
dansa hiphop que veuen i viuen la dansa des d’un altre punt de
vista. Omplen la sala d’una tremenda energia positiva,
encomanen les ganes de ballar i ens fan gaudir a grans i petits
de les coreografies i les improvisacions. És un plaer comptar
amb la seva fidelitat.
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Gracies a tots!

Benvinguts

Khanna High School
for Girls - Calcuta
Q

Sikha Singh amb Francina Alsina

uan aquest passat mes d’agost vaig arribar a l’escola,
m’esperaven amb ganes d’explicar-me dues noticies que estaven
segures em farien il·lusió, com així va ser. Dues nenes apadrinades
des de YAMUNA havien destacat i sortit en els mitjans de
comunicació escrits de Calcuta.
La Sikha Singh (padr. 77) és una estudiant del curs XII, el que equival
al nostre segon de batxillerat. Havia aconseguit quedar campiona en
un esport molt popular a l’Índia, el Wrestler.
És una bona noticia per més d’un motiu, un que a l’Índia les coses
estan canviant, que les noies estan començant a destacar en el món
de l’esport i que elles comencen a tenir el seu espai. L’altre és que les
famílies respectin les seves decisions i les ajudin a portar-les a terme.
La Pinki Prasad (padr.134) havia quedat la nº1 en l’examen oficial del
curs X, el que equival al nostre 4t d’ESO. A l’Índia a partir del curs X,
per passar de curs han de presentar-se a exàmens oficials.
Si tenim en compte que Calcuta té una població de gairebé 5M
d’habitants, és un fet importantíssim que la Pinki Prasad hagi estat la
nº1 de tot Calcuta.
El que ens omple de satisfacció des de YAMUNA, és comprovar que
l’esforç que s’està portant a terme, s’ho val. Que aquestes dues nenes
sense la vostra col·laboració, no haurien pogut accedir a l’escola, i
per tant a hores d’ara no podrien gaudir d’aquest ventall
d’oportunitats que tenen al davant. Que elles son conscients de
l’esforç portat a terme des de casa nostra.
Com em ve passant els darrers anys, quan se’m dirigeixen és per dirme: “Dóna-li les gràcies als padrins, mai haguéssim pogut accedir a
l’escola sense la seva ajuda”. Acostumo a contestar: “La millor
manera que podeu teniu de donar les gràcies és estudiant i aprofitar
aquesta oportunitat” arribats a aquest punt ja tenim totes els
ulls ben mullats.
Les nenes que surten acompanyant tant a la Pinki
Prasad com a Sikha Singh, son totes elles nenes
apadrinades de YAMUNA, emociona veure a les
“nostres” 142 nenes juntes en una classe.
Complint l’encàrrec rebut: Gràcies padrins/es per fer
que aquestes nenes/noietes, tinguin una
escolarització que sense el vostre ajut no haguessin
pogut accedir. I des de YAMUNA, gràcies per haver
confiat en la nostra gestió.
Pinki Prasad

L’AE Ramassà a
Madagascar amb Yamuna
Publicació semestral per a socis i col·laboradors de Yamuna

L

a cinquena aventura solidària de l’AE
Ramassà serà amb YAMUNA a Madagascar.
El proper mes d’abril rebrem la visita solidària
de l’AE Ramassà, de les Franqueses del Vallès.
Amb aquest es compleixen 5 anys d’aventures solidàries a l’Àfrica
de l’equip. L’objectiu del viatge és jugar un partit de fútbol amistós
amb un dels equips de primera divisió de Madagascar, a l’estadi
de Mahamasina a Tana amb cabuda per a 23.000 persones.
Els 35 viatgers passaran una setmana al país, s’allotjaran a les
instal·lacions de YAMUNA, coneixeran els projectes i després del
partit faran una petita ruta i tallers amb els nens del CEM. Vindran
carregats de material escolar i esportiu amb el que també ha
col·laborat el RCD Espanyol.
Han editat el llibre solidari El viatge d’en Vic, amb la venda del qual
estan recaptant diners per fer un donatiu a YAMUNA que es destinarà
a la compra d’un mini bus per a poder transportar nens amunt i avall.
També han repartit 50 bústies per tot el municipi i han realitzat
diferents actes amb el mateix objectiu. El dissabte 7 d’Abril, portaran
a terme la segona Gala benèfica del viatge, al Casino de Granollers,
amb l’actuació musical de Txell Sust, Pep Poblet i Nito Figueres
“Encantats” i l’humor d’en Pep Plaza.
Aquest serà el segon viatge en el qual l’AE Ramassà és oficialment
representant de les Nacions Unides. Distinció que va rebre el
setembre de fa dos anys a La Haya, en la qual es va valorar molt
positivament el vessant més humanitari del club, que transmet a
través de l’esport valors com justícia, integració, treball en equip i
cooperació, entre altres. Serà tota una experiència!

G R À C I E S
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t o t s !

enial Sílvia! La participació de la
Sílvia al concurs va ser
excel·lent, va arribar a la final i...
quasi guanya. Ens confessava que
s’havia preparat per fer el millor
paper, perquè volia aconseguir el
premi per YAMUNA.
Cada setmana ens tenia pendent del
seu savoir faire a la cuina, de la
col·laboració amb els companys, de
la simpatia que encomanava, de la
desesperació en algun moment, dels
nervis quan presentava els plats als
chefs, però és una lluitadora,
creativa, enginyosa i cada dia trobava la manera de superar el repte
que li proposaven. Va guanyar una de les proves que tenia un premi
de 4.000 euros, que va donar a YAMUNA. Gràcies Sílvia!

PLOU SOBRE MULLAT
L

a dita Plou sobre mullat, agafa una tremenda força a
Madagascar. No n’hi ha prou amb que rebrotin epidèmies
extingides, quan encara no ens hem refet de l’impacte d’una pesta
bubònica que per més complicació es va transformar en pulmonar
facilitant enormement la propagació, hem de rebre l’envestida d’un
cicló acompanyat de tempestes elèctriques que causen morts i
inundacions.
La vida ja és fràgil i efímera de per si... i sembla que ni els elements
vulguin facilitar ni permetre que les coses millorin. Han mort tres
persones vinculades a YAMUNA, un dels alumnes de l’escola, un dels
guardes i l’àvia d’una família. Dos a causa de dos llamps i el nen per
unes febres que podrien ser grip o malària, costa de discernir.
A Madagascar, més que aquí, cada dia es un regal!

Sensibilitzacions

S

Francina Alsina

Sílvia Abril a MasterChef Celebrity
G
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ensibilitzar la població és molt important, a tots els països i en
molts diversos temes. Des de YAMUNA no només treballem
per informar a les persones beneficiàries a Madagascar sobre la
importància de la igualtat i la justícia, sinó que també ho fem a
Catalunya: realitzant xerrades per mostrar la realitat d’un dels
països més pobres d’Àfrica, i tallers a escoles per tal de fomentar
el Comerç Just i el Consum Responsable com a alternatives al
sistema de comerç mundial actual. Un ajut de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona ens ha permès, durant el curs
2016-2017 arribar a més de 500 nens i nenes de diverses escoles
de Barcelona. Activitats com aquesta són molt importants per
tal de conscienciar als més joves sobre el seu rol com a
ciutadans i ciutadanes, perquè puguin apoderar-se i
comprometre’s a actuar per al bé de la seva ciutat, així com
de les poblacions més empobrides.
Esperem poder seguir realitzant activitats de sensibilització
durant el curs 2017-2018, així que no dubteu en posar-vos en
contacte amb nosaltres si hi esteu interessats/des!

Col·laboracions: ES28-1491-0001-2110-3473-3715

