Dakar, 31 de maig 2020
Festa de la Pentecosta

Carta d’agraïment als Amics de l’Escola Pia del Senegal
Volgudes amigues i volguts amics de l’Escola Pia del Senegal,
És una bonica coincidència dirigir-vos aquesta carta el dia de la festa de la Pentecosta, quan els apòstols,
esporuguits per un context absolutament incert, i confinats amb basarda per la seva pròpia vida, decideixen
sortir, i malgrat totes les dificultats, anunciar que un altre món és possible i que ells mateixos es posen a l’obra
a construir-lo, des d’ara, sense cap excusa, ni dilació.
Dos mil anys més tard, sense exagerar podem afirmar que el context de la Pentecosta ens és familiar. Però és
precisament en els moments més complicats quan els compromisos han d’esdevenir ferms, quan se’ns eixample
el cor perquè hi càpiga tothom.
Dissortadament, el que uneix tot el món ara és la pandèmia. Els països on és present l’Escola Pia de l’Àfrica a
l’Oest (Senegal, Costa d’Ivori i Burkina Faso) n’han patit les conseqüències. Àfrica ha estat el darrer continent
a contagiar-se, i això li ha permès aprendre la lliçó dels països que l’han soferta primer. Per això, amb molta
diligència va restringir fronteres i moviments. Això fa que a hores d’ara la crisi sanitària sigui menor del que
tots els pronòstics senyalaven. Que continuï així. El que no ens hem estalviat és la crisi econòmica i educativa.
Certament, la fragilitat financera dels nostres països els converteix en altament vulnerables a qualsevol
imprevist. Aquesta regla que es confirma en la macroeconomia, s’agreuja a la micro, en el concret de les famílies
properes, amb poc estalvi, poc bancaritzades, avesades a viure el dia a dia, en el sentit literal del seu jornal.
Quin nom més bonic que vau triar en el seu moment! Amics de l’Escola Pia! A redós de l’Escola Pia Mataró, és
així com sempre us hem sentit, com amics. Ja fa molts anys que caminem junts compartint la mateixa missió:
educar per a una vida autònoma en el contextos més desafavorits.
Com a enamorats del món educatiu sabeu que els mestres són clau en el procés pedagògic. Des del mes de març
que les famílies ni porten els seus nens i nenes a l’escola, ni poden honorar les quotes. Com deixar a l’estacada
als mestres i llurs famílies modestes, que ens han acompanyat des de la primera hora, just al moment on són
més vulnerables?? Gràcies a col·laboracions com la vostra podem mantenir l’escola, i la podrem re-obrir amb
joia quan recomenci el curs.
Us n’estem molt agraïts! De part de tota la comunitat educativa i de la Província de l’Escola Pia de l’Àfrica de
l’Oest, tot el nostre agraïment.
Una abraçada plena de reconeixement,
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