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 La Inspectoria Salesiana de Bolívia, Nostra Sen-

yora de Copacabana, ha celebrat els 50 anys de la seva 

constitució. Els salesians van arribar el 1896 convidats pel 

Govern Bolivià per la formació dels joves treballadors. El 

1963 es van separar de Perú per iniciar el seu camí  amb 

sis obres i  un reduït nombre de salesians per oferir una 

atenció, animació, consolidació i expansió a l’obra de Don 

Bosco en Bolívia. 

 Actualment hi ha dinou cases salesianes amb múl-

tiples serveis: col•legis particulars i públics, parròquies, 

atenció a comunitats camperoles, radio i TV, oratoris, cen-

tres de formació professional, capellanies i un llarg etc  i les 

cinc Congregacions religioses de la Família Salesiana.

 El 1990 neix Escuelas Populares Don Bosco, que 

ofereix atenció educativa, jurídica i  pastoral a 338 unitats 

educatives públiques i privades, amb 122.822 alumnes que 

es formen en el sistema educatiu de Don Bosco amb el ca-

risma salesià.

 El 1991 se inicien les primeres passes del mera-

vellós Projecte Don Bosco, un conjunt dinàmic de pro-

grames que brinden un ambient harmoniós on s’acullen 

nens/es, adolescents i joves en situació de carrer i amb risc 

d’exclusió social amb l’objectiu d’acollir, educar i prepa-

rar-los per a la vida. Per aconseguir-ho disposa dels cen-

tres: Mano Amiga, Techo Pinardi, Patio Don Bosco, Hogar 

Granja Moglia, Hogar Don Bosco, Barrio Juvenil i Don 

Bosco als Barris per donar resposta a les seves problemàti-

ques. 

 El 1998 surgeix la Universitat Salesiana, amb la 

seu a La Paz, Cochabamba i Camiri, a Santa Cruz, amb les 

carreres de Ciències de  l’Educació, Enginyeria de Siste-

mes, Contaduría Pública, Dret, Psicomotricitat en Salud, 

Educació i Esports, Llicenciatura per a  Mestres Normalis-

tes en Ciències de l’Educació i Educació Física,  Diplomats 

i mestria en Educació Superior.

 Aquest any 11 voluntaris/es han col,laborat en els 

cuatre pilars fonamentals que té la  Inspectoría Salesiana 

de Bolívia. Certament han estat menys que altres anys, la 

crisis es nota, però l’experiència ha estat excel•lent, tant 

perquè han treballat molt bé, com perquè dos han realitzat 

un voluntariat d’un any i un altra d`un any i mig.

 Agraïm a totes  les comunitats que els han acollit, 

al P.Cristóbal que com sempre s’ha interessat en el seu su 

seguiment,  als voluntaris/es per la seva entrega i testimoni, 

el mateix que en Jhonny com a oordinador del voluntariat 

d’aquest any.
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HOGAR DON BOSCO, Santa Cruz

“La felicitat és amor, no un altre cosa. El qui sap estimar és 

feliç”

     Hermann Hesse

 Torno la vista enrere des de Barcelona. Tranquila i 

relaxada tarda de Setembre a cop de teclat. Ja ha pasat quasi 

un mes, es diu aviat, des de que vaig deixar Bolivia. Potser 

amb el temps, com un repós refl exiu, puc apropar-me amb la 

persepctiva adequada sobre allò que ha despertat (i segueix 

despertant) en mi aquests dos 

mesos a Techo Pinardi.

 Si hagués de defi nir 

aquesta experiència més enllà 

de frases i discursos retòrics 

vindria a situar-la en el con-

cepte de sentit. El sentit al meu 

mode d’entendre-ho va ser bi-

direccional, i ha comportat un 

creixement personal tant per a 

les persones que ho viuen com 

per aquelles persones amb les 

que comparteixes i convius. 

Crec poder estar encertat quan 

afi rmo que els “Hogares Don 

Bosco de Santa Cruz”  reper-

cuteixen no solament en el dia 

a dia dels nens i joves, sino que a més son una font de riquesa 

i coneixement  per als educadors, professionals i voluntaris 

com jo que hem tingut la sort de poder experimentar-la in situ. 

 La meva experiència com a voluntari té una primera 

estació a la llar on m’allotjava; es a dir la casa dels voluntaris. 

S’hi respira aquí un clima de refl exió, es comparteix el dia a 

dia, l’experiència comú, els bons moments i els menys bons. 

Un lloc on sempre hi ha la veu amiga i un copet a l’esquena 

que t’ajuden a reconduir les teves emocions i sentir-te acollit. 

Recordo l’Anna, la Maria, la Ueli, la Georgia, la Michela... 

una familia que s’estèn més enllà de fronteres i nacions i que 

et donen un cop de mà (o potser dos). 

 

En segon lloc, m’apropo i m’introdueixo ara a “Techo”. I em 

ballen els nanos (com diríem a la meva terra) i les seves in-

quietuts, les seves pors i les seves alegries en un batibull diari 

d’experiències i sentiments quotidians. No és una experiència 

fàcil, pero sens dubte és una experiència per la qual val la 

pena mullar-se, i implicar-se activament. A “Techo” es palpa 

el valor humà dels educadors de carrer que dia sí i dia també 

es troben amb els nanos “de calle”, preocupant-se per les se-

ves situacions, apropant-se, recnoneixent-los com el que son, 

fent-los-hi visibles a una societat que mira cap a una altra ban-

da en comptes d’afrontar 

aquestes realitats. A “Te-

cho”, s’actúa des de din-

tre, amb l’objectiu de 

poder ser un espai real 

d’acollida i on es pugui 

donar una resposta, oferir 

alternatives posibles i di-

ferentes a la desesperació 

i la marginació que exis-

teix al carrer. 

 Techo, realment és 

un projecte que dona llum 

i ofereix llum; i és bonic 

que tant voluntaris, com 

professionals, educadors, 

nens i adolescents poden 

participar d’aquesta alternativa real i possible per a qué se-

gueixi i continui sent un espai d’oportunitats per donar veu 

als sense veu, i llum als que al carrer, sembla que sel’s hi ha 

apagat la fl ama.

 La lluita del projecte Don Bosco Santa Cruz i de 

“Techo Pinardi” particularment es una lluita moral i ètica. 

No ens podem permetre deixar d’ocupar-nos de la infància 

i l’adolescència i girar la cara com si no existisin, Som no-

saltres, els adults, qui construïm o destruïm el seu futur. El 

present de la nostra infància i adolescència està condicionat 

depenent d’allò que posem al seu abast. A “Techo Pinardi” es 

construeix el futur, que res ens aturi.

David Subero Tomàs

 Em dic Nicol i soc voluntària a Santa Cruz de la Sie-

rra. Dons, aquí estic, encara no ho puc creure. Vaig arribar 

fa  un mes i  mig , pocs mesos després de la meva graduació, 

veient complir-se el meu somni. La primera setmana a Bolí-

via la vaig passar visitant les cases del projecte: l’Hogar Don 

Bosco, Mano Amiga, Patio Don Bosco, Techo Pinardi, Barrio 

Juvenil i Granja Moglia. Recordo el meu primer dia com una 

pila d’emocions, que anaven d’un extrem a l’altre: satisfacció 

de poder ser aquí, angost que em creava un nus a  la gola 

pensant en els nois, curiositat, impaciència per a començar, 

inseguretat...

 Vaig dinar a l’Hogar Don Bosco, emocionadíssima, 

amb mil ulls que me miraven fi xos. Vaig seure a una taula  

amb nens de 11-12 anys, i la primera cosa que em va dir un 

nen : “Tens lents de contacte”. I no era una pregunta. Mai 

m’he sentit inundada de tanta curiositat. No vaig poder con-

vèncer-los que les meves lent de contacte són transparents y 

que els meus ulls són verds de veritat!. Els dies següents vaig 

visitar les altres cases. cadascuna és especial i única de mane-

ra pròpia. 

 Vaig estar  alguns matins a l’ofi cina amb en Javier 

Riestra, que porta vuit anys com a voluntari, i m’explicava 

la meva tasca   principal aquí : crear un arxiu amb les dades 

de tots els nois de l’Hogar Don Bosco i dels seus padrins a 

l’estranger : a Italia, Espanya, Alemanya i Australia. Aquestes 

dades serviran per a enviar als padrins informació més de-
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tallada dels seus progressos escolars, l’estat de salut, famí-

lia, etc. A la tarda em van assignat el grup Luis Comollo de 

l’Hogar Don Bosco. Són els més grans, tenen de 13 a 16 anys. 

Estic amb ells a la tarda quan tornen dels tallers i em quedo 

amb ells a la sala on, fi ns les 6, fan els seus deures. Són molt 

independents en realitzar els seus deures.

 Abans de sopar tenen una hora de esbarjo i després 

és l’hora de la dutxa i d’anar a dormir. Imaginin-se la meva 

sorpresa quan, el primer dia, després de mil “ves a dutxar-te, 

sis plau!”, al moment de tancar la llum, els nois pràcticament 

a lora em van demanar que els expliques un conte. En moltes 

coses ja són grands, però a la nit, quan es reuneixen al voltant 

meu per a escultar-me, veig nomes mirades curioses de nens, i 

amb  aquesta imatge gravada a la meva  ment retorno a la casa 

dels voluntaris amb mil pensaments: cada dia que passa em 

sembla que començo a conèixer un poc més als nois, pen-

sant que potser algunes barreres i obstacles comencen a 

caure. Però no sempre es així. Moltes vegades he de tornar 

a començar des de cero.  Tinc la sensació que estic aquí 

fa molt de temps, les preocupacions anteriors semblen tan 

irreals, tan llunyanes, tan absurdes...

 Cada noi és especial i difícil i sovint torno a casa 

cansada mentalment, però al mateix temps amb el cor ple 

de…satisfacció? Amor? Felicitat? Però després miro els 

nois, els meus nens, que gairebé  estic començant  a conèi-

xer i que en tres setmanes aniran a Barrio Juvenil, i em 

pregunto: i jo que soc per a ells? Soc tant important com 

ells ho són per a mi? On seran  després d’un mes? Quants 

d’ells aniran endavant ? I quants se sentiran, per enèsima 

vegada, abandonats?

Nicol

Hola xiquetes, hola a totes!

 Moltes ja sabeu que m’agrada explicar contes... Ara 

us n’explicaré un de curt amb un fi nal d’endevinalla.

 Hi havia una vegada una àvia que a més del seu tre-

ball que era donar classes a xiquets i xiquetes com vosaltres, 

el que més li agradava era jugar amb els seus néts i nétes.

 Un dia, els hi va dir que marxava a un país llunyà, 

molt llunyà per jugar amb altres nens i nenes.

 -I per què  te’n vas, si ja jugues amb nosaltres?

 -Perquè tinc ganes d’aprendre altres jocs, tinc ganes 

de sentir cantar altres cançons i tinc ganes de 

conèixer altres maneres de caminar per la vida.

 Va agafar un avió, va travessar l’oceà, 

rius i muntanyes i va arribar a una casa plena, 

plena de nenes. Primer, totes les cares li sem-

blaven iguals. Desprès, va anar aprenent els 

seus noms. Des del matí les sentia fer feina, 

córrer, estudiar, riure, cantar, jugar, enfadar-

se...

 L’àvia només va saber acostar-se una 

mica a les seves vides, amb el bon dia, bona 

nit i poca cosa més... Tot el que volia jugar, va 

quedar en no res... Elles jugaven molt bé soles!

 Això sí, no va perdre res del que veia, 

tot ho va anar recollint... I ara se’n va amb una 

maleta plena... Tan plena que demà potser ni la 

deixin marxar amb ella.

 Dins la maleta porta mirades, somriures, alegries, pe-

nes, discussions... i sobretot, moltes ganes de viure, moltes 

ganes de lluitar, molta estimació per tot el que fan i... molts 

somnis!

 Endevineu qui són les nenes? I qui és l’àvia?

 Gràcies per tot el que m’emporto... el millor de la 

vida! Us trobaré a faltar! Us estimo molt, tot i que encara no 

us ho hagi dit!

Cristina

CASA MAÍN - Santa Cruz de la Sierra
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CASA MAÍN - Santa Cruz de la Sierra

Estimades  Germanes:

 Els comiats no són fàcils, per això prefereixo fer-lo 
per escrit i per a tothom per igual.

 Només puc parlar amb certesa  d’allò que jo he sentit 
al llarg d’aquets  mesos i és alló que vull tractar d’expressar.
Des del primer moment m’he sentit ben acollida, amb estima, 
i això ha fet que em trobés  com a casa.

 Primer, va ser identifi -
car les noies (noms i cares) i els 
ritmes de la casa (ofi ci, estudi, 
àpats, oracions...); poc a poc, la 
meva mirada va deixar d’ésser 
la d’una observadora per anar 
agafant estima a totes i a tot, tot 
i que de vagades sense enten-
dre-ho prou !

 M’agraden les pau-
tes de la casa, els horaris i les 
exigències; crec que és l’única 
manera de donar ordre, segure-
tat i tranquil•litat a aquesta gran 
família. No comparteixo la rigi-
desa d’algunes postures com a línia pedagògica; crec, que a 
la llarga s’aconsegueix més cedint, com adults que soms, que 
amb la infl exibilitat.

 Respecto i admiro el vostre treball extraordinari, 
sempre ho he manifestat així; també, he manifestat el meu  
desacord en casos concrets, com a mesura de col•laboració i 
participació al grup, del que he tractat de ser una més.

 M’encanta especialment veure les noies en els seus 
moments de temps lliure, que és  quan es  veruen més alegres,  
alegria que  permet mostrar el relax de sentir-se a casa.

 M’en vaig amb el cor ca-
rregat de tot allò que m’ han 
transmès les noies: lluita, 
constància, interès, opti-
misme, alegria, solidaritat i 
també, com les mirades, per 
moments, de profunda triste-
sa. Quin regal m’emporto...
el millor de la vida...com per 
no  anar cantant...tingueu la 
seguretat que les llàgrimes de 
comiat, seran d’alegria !!

 Gracies a totes, per tot !!!

 A Barcelona teniu una casa, 
estaria feliç de rebre-us i pas-

sejar-vos per aquesta ciutat mediterrània.

Cristina

 Em presento, el meu nom és Lil tinc 62 anys, sóc 
mare de fi ll i fi lla i àvia de 3 néts i “mig”. Em sento plena i 
molt satisfeta de tots ells.

 Des de fa temps sentia la necessitat de participar a un 
projecte de voluntariat. A través d’una companya del l´institut 
on treballo, vaig conèixer SOLDEBO, els seus projectes 
em varen “tocar” així que vaig decidir compartir dos mesos 
d’aquest estiu/hivern, amb les Noies i “Sores” de l’Hogar 

LA MEVA VIVENCIA A L’HOGAR CASA MAÍN - Santa Cruz de la Sierra

Casa Maín, Sta Cruz de la Sierra (Bolívia).

 Passats els primers dies d’adaptació, vaig anar “en-
trant” en el caliu d’aquesta Llar. Totes les ganes que portava 
de donar,  varen augmentar a mesura que anaven passant els 
dies. La gran sorpresa va ser adonar-me que, el que rebia, era 
molt més que el que donava. La il•lusió, l’afecte, el compartir 
i col•laborar, el somriure etern, el compaginar l’alegria amb la 
tristor (real com la vida mateixa)… l’agraïment!!!  

 L’acte d’humilitat que suposa assumir que els conei-
xements que volia transmetre  no tenien la importància que 
els hi donava i que, el que realment en té, són el caliu de les 
abraçades, carícies, petons… que reps i dónes. Assumir també 
que no has arribat a tothom  per les teves pròpies limitacions. 
Que durant l´hivern “cruceño” la temperatura passa de 7º a 30ºC 
en poques hores, igual que les seves desigualtats socials, que les 
vivències de les Noies, que el seu estat d’ànim, que el teu…                                                                                                              

 Ànim a qualsevol que llegeixi aquestes línies a impli-
car-se en un projecte de voluntariat. Quan marxes deixes un 
gra de sorra i no dubtis que te n’emportes un sac ben ple.   

 Una abraçada ”harto” gran a tots,
Lil
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LA MEVA EXPERIÈNCIA A CASA MAIN - Santa Cruz de la Sierra

 Casa Main va ser el meu primer voluntariat. En te-

nia moltes ganes perquè sempre havia volgut fer alguna cosa 

semblant, i quan vaig veure l’oportunitat, no vaig dubtar a 

aferrar-m’hi. I me’n alegro moltíssim d’haver-ho fet, ja que 

ha estat una de les millors experiències de la meva vida. 

 Com explicar-ho en només trenta línies!

 Era el meu primer voluntariat i mai havia estat tant de 

temps fora de casa. Tenia por de trobar a faltar la família, però 

pensava en positiu, volia ajudar. No va ser difícil adaptar-me 

a la casa, a aquella gran família, als menjadors, als mil i un 

dormitoris, a les nenes, a les germanes, als horaris, al seu vo-

cabulari, a la seva alegria i al seu afecte. Vam trigar un temps 

en sortir a fer una volta només les voluntàries per fer una pau-

sa i prendre l’aire, i vam riure moltíssim quan de cop totes 

pensàvem que trobàvem a faltar que no hi hagués silenci, que 

ningú  vingués i ens abracés: no sentir-nos acollides.

 Va ser en aquell moment quan vam entendre que tro-

baríem molt a faltar tot allò, més del que havíem pensat. 

 Durant el primer mes d’adaptació, que és això, una 

adaptació: del seu ritme de vida, dels noms de les nenes ( que 

en són uns quants!), de com parlar amb elles, d’entendre la 

seva personalitat i de que elles també s’acostumin a tu.

El segon mes d’estància va ser sens dubte el més gratifi cant. 

Les confi dències que abans no es feien per poca confi ança ara 

eren per tot arreu. Les abraçades de 113 nenes formaven part 

del nostre dia a dia i el fet de sentir-te útil i estimat feia créi-

xer en mi un sentiment que abans no havia viscut amb tanta 

intensitat.

 Les feines que ens demanaven anaven en relació a 

l’ajuda que es necessités en aquell moment: assistències al 

menjador, ajudar-les a vestir-se i dutxar-se per anar a l’escola, 

i fer-les classe perquè fessin els deures. Jo no sóc professora 

ni tampoc estava acostumada a tractar amb nenes les 24 hores 

del dia. Però un cop allà, et dones compte que sense saber-ho 

tots portem dins un potencial que explota just en el moment 

en que veiem la necessitat de fer alguna cosa sí o sí, d’ajudar. 

I no va anar pas malament.

 Sempre agrairé que se’m donés l’oportunitat de viure 

aquesta experiència. La recomano a tothom, sense importar 

l’edat, la religió o la professió. Moltes gràcies als organitza-

dors de Soldebo  per donar-me l’oportunitat, a les germanes i 

voluntàries de Casa Main per acollir-me com una família, i a 

les nenes per donar-me tot l’amor del món i deixar-me apren-

dre d’elles.

Marina

PRIMERO DE MAYO - Cochabamba

 La primera vegada que vaig viatjar a Bolívia va ser 

l’agost del 2007. Ho vaig fer pel meu conte i dos van ser els 

motius que em van conduir venir fi ns aquí. Per una banda, 

conèixer l’entorn on havia viscut el meu nebot Antonio fi ns 

que va ser adoptat per una de les meves germanes i per altra 

banda, realitzar un voluntariat. L’experiència va ser merave-

llosa, em va marcar i vaig retornar al meu país amb dos sen-

sacions: haver rebut més del que havia donat i voler repetir 

l’experiència per un temps llarg. 

 Al gener de 2008, el destí em va portar conèixer a 

SOLDEBO i a vincular-me amb ells col•laborant des del 2008 

al 2011 en voluntariats d’un mes,  aprofi tant sempre el mes 

que disposava de vacances. 

 Al juliol del 2008 i aprofi tant el meu perfi l profes-

sional, soc bibliotecària,  SOLDEBO em va oferir la possi-

bilitat d’organitzar la biblioteca de la U.E. Pastorcitos de Fá-

tima a Santa Cruz de la Sierra, a l’Hogar Don Bosco. Va ser 

una experiència meravellosa i em va servir per reafi rmar-me 

que soc una persona afortunada amb la meva professió; aquí 

l’exerceixes  d’una manera molt diferent  perquè et trobes 

amb bastants difi cultats i contratemps en quant a recursos i 

mitjans per treballar i suposo que aquestes difi cultats són les 

que et fan que valoris més el treball que estàs realitzant.

A partir d’aquest moment la meva col•laboració a Bolívia 

queda centrada en el tema de biblioteques escolars i els poste-

riors voluntariats es porten a terme a la U.E. Pacífi co Feletti, 

ubicada al barri Primero de Mayo de Cochabamba. D’aquesta 
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manera, a l’agosto del 2009, juliol de 2010 i l’agost del 2011, 

m’he centrat en organitzar les dues biblioteques del col•legi i 

assumeixo totes les despeses que se requereixen pel seu fun-

cionament.

 No sé si es casualitat o què, però sempre que retor-

nava a Espanya, les sensacions que es van manifestar l’agost 

del 2007 es feien cada vegada més palpables i em vaig adonar  

que la idea de realitzar un voluntariat de llarga durada s’anava 

convertint en una necessitat. Així que d’aquesta manera, apro-

fi tant la crisi econòmica d’Espanya, al maig del 2012, vaig 

decidir deixar-ho tot i poder fer realitat la necessitat que em 

perseguia des de feia tant de temps. 

  

 Vaig arribar a Cochabamba el 27 de maig del 2012, és 

una data per no oblidar perquè aquest dia a Bolívia es celebra 

el Día de la Mare i ho vaig fer amb molt d’entusiasme, alegria 

i amb moltes ganes de treballar en biblioteques escolars.

 La meva estància a Bolívia està resultant molt intensa 

i a la vegada molt efímera. Intensa perquè realitzo una jorna-

da laboral d’unes 8 h. diàries que coincideixen amb l’horari 

escolar  i efímera perquè a vegades tinc la sensació que va ser 

ahir quan vaig aterrar en aquestes terres; en aquet sentit tinc la 

sensació d’ haver perdut la noció del temps.

 Aquesta experiència m’està permetent  per una ban-

da, integrar-me amb la gent de Bolívia amb tots els  sentis 

perquè participes de manera més intensa i directa en els seus 

costums, tradicions i vius pràcticament el dia a dia, com un 

més d’ells. Però per una altra banda, també et permet realitzar 

una visió a vegades més crítica de la realitat que t’envolta.

 En aquests moments preparo el meu retorn  a Espanya 

i la idea és passar un par de mesos allà i regressar una altra 

vegada a aquestes terres. Per una banda, tinc la necessitat de 

poder estar amb els meus,  per explicar i compartir tota alló 

que he pogut viure a Bolívia  per una altra banda, vui seguir 

treballant en l’àmbit de biblioteques escolars a Bolívia. Vull 

seguir deixant la meva petjada en aquestes  terres, tal  i com 

diu Teresa de Calcuta, jo també vull passar per aquesta vida 

fent quelcom de  bo pels altres y si és a l’àmbit de bibliote-

ques, molt millor.

Isabel

De Fina Prat per a Martí Strino. 15 d,octubre de 2013

 Hola Martí, ja fa dies que vull escriure’t i explicar-te 

una mica com és aquest país i també  el que faig aquí. Bolívia 

té molts recursos naturals ....mines de plata, coure...també te 

gas...però sempre hi ha hagut d’altres països i persones que 

se n’han aprofi tat i el resultat és que hi ha moltes persones 

pobres i mancades del necessari .....molts detalls hem fan re-

cordar de quan jo era petita.....i d’això ja fa molts anys.....tot 

es diferent....com endarrerit.

 Estic vivint en una comunitat de quatre monges molt 

simpàtiques que em tracten molt bé i estic conten-

ta d’estar amb elles. vaig tres dies a la setmana a 

l’escola Virgen Niña, és d’educació especial. Els 

explico als mestres les coses que fem a l’escola Mo-

ragas, tinc molt bona relació amb els alumnes, els 

dono un tracte de grans i ells ho agraeixen. Els altres 

dos dies em quedo a l’escola San Martín de Porres, 

per tal de parlar i ajudar, si puc, els alumnes que 

tenen problemes...problemes molt greus, alguns, 

d’altres molt tristos. Te n’explicaré un parell. Són 

de dos nens de la teva edat 10 -11 anys. Un, es diu 

Alan, les monges diuen que va endarrerit en els estu-

di, parlo amb ell i m’explica que te un problema als 

ulls i no hi veu gaire. Els seus pares no tenen diners 

per fer-li fer unes ulleres i a sobre la mestra el fa 

seure al fons de la classe....Tu què faries?   Un altre 

nen, David, pobret, es posa a plorar en preguntar-li 

SAN MARTÍN DE PORRES Y VIRGEN NIÑA - El Alto de La Paz

que li passa. Els seus pares han marxat al poble del qual varen 

venir, a fer encàrrecs uns quants dies i l’han deixat sol a casa, 

ell té por....sent que truquen a la porta. Imaginat  tu en el  seu 

lloc....viu una mica lluny de l’escola i m’explica que corre 

tot el camí fi ns a casa. Li pregunto si menja....i diu “ si, tengo 

un poco de pansito”....buf...penso que hem d’estar contents 

d’haver nascut al lloc que hem nascut i tenir la família que 

tenim, no trobes?.

 Bé,  ja t’explicaré més coses un altre dia...les fotos 

son del grans de l’escola fent neteja del pati.....l’Alan am les 

seves ulleres...i els de l,escola Virgen Niña treballant. 
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 Bé Martí, una abraçada molt forta,dona records als 

pares i PETONETS al Biel i al Pep.

 L’avia Fina

UNIVERSITAT SALESIANA, La Paz

 Mai és fàcil  deixar enrere la terra on  vius, treba-

lles i et desenvolupes com a persona. Am b tot, tampoc serem 

conscients de tot  allò que podem aportar i ajudar si no soms 

sufi cientment valents per donar un pas, en el meu cas un pas 

llarg i d’un any de durada. 

 Quan vaig decidir venir, vaig començar a llegir sobre 

Bolívia, els seus costums, cultura i tradicions, però res és 

comparable a allò que un pot arribar a experimentar sent 

part activa de aquestes. A excepció de dues persones, la 

resta  de  gent amb  les quals he tingut la sort de trobar-

me, tant a la Universitat on he treballat, com en els llocs 

que he visitat, han estat persones que m`han recolzat per 

a que em sentís com un més dels bolivians. Tot han estat 

facilitats per desenvolupar el meu treball com a voluntari. 

Això si, sota els seus ritmes i costums socials.

 Un any dona per fer moltes coses i marxo molt 

content de la tasca que he pogut desenvolupar. Algunes 

d’aquestes, com la creació del Diplomat, la formació dels 

estudiants de la Carrera de Ciències de l’Educació en “ 

Educació Inclusiva” o d’atenció a la diversitat (de nova 

creació) o la posada en marxa del “projecte de Inclusió” 

són  activitats que recen-

tment s’estan consolidant, 

i es el que em fa pensar en  

la possibilitat de tornar a 

fer un any més de volun-

tariat.

 De totes maneres 

és important destinar un 

lloc en les maletes per la 

frustració, ja que no és fà-

cil veure la delicada situa-

ció en la qual  viuen algu-

nes persones en aquest 

país, sabent que moltes 

d’aquestes podrien te-

nir una altra qualitat de 

vida si algunes activitats 

econòmiques, educatives, costumistes i familiars canviaran 

amb l’objectiu de millora social.

 Tanmateix, animo a les persones que puguin estar in-

decises a venir, a veure las meravelles que té aquest país, i so-

bre tot a  aportar un gra de sorra per a aconseguir una societat 

més justa.

De fi na prat a TVA escola Moragas 25 octubre 2013

 Hola a tots...nois i noies de la TVA ( Transició a la 

Vida Adulta ) avui he fet  els regals als alumnes grans  de 

l,escola Virgen Niña, que he comprat amb els diners de la fei-

na de tots.....recordeu que els vàreu posar a la capsa  dels ma-

pes i la foto del grup? Doncs el regal ha estat una sandvitxera 

i un espremedor elèctrics, com els que tenim a Moragas....

com que també ens heu enviat les fi txes de treball , hem fet 

l’estrena.....han sortit uns Sandvitxs i un suc de taronja 

boníssims !!! 

 Han treballat tant be com vosaltres i molt con-

tents us donen les gràcies a tots ....mireu les fotos!!!!

 Una abraçada.....   Fina



UNIVERSITAT SALESIANA, LA PAZ

 Ha estat un encert iniciar el 

meu voluntariat a Bolívia acompan-

yat del meu bon amic Francesc i això  

m’ha donat l’oportunitat de contac-

tar molt ràpidament amb alguns dels 

professors de la Universitat Salesiana 

de La Paz així com de compartir amb 

ells la meva experiència professional 

i intentar aportar idees, propostes i ei-

nes de treball que espero els serveixi 

per decidir amb encertada prospectiva 

quina ha d’esser la seva fulla de ruta 

cap el 2020.

 A mes de recolzar el seu dia a dia a través del co-

rreu electrònic, aniré preparant el terreny pel proper any. 

Vaig quedar gratament impressionat de la feina que els 

Salesians, ajudats per organitzacions com Soldebo, estan 

fent en tot el país: La Paz, Cochabamba, Sucre, Potosí, 

Santa Cruz, etc … Va ser per a mi tan impactant com 

descobrir tot el que els Combonians han fet n Uganda.

 Vaig descobrir iniciatives com la de Serafi no 

Chiesa a Kami, a 4.000 metres d’altura  als Andes, que 

m’agradaria conèixer amb profunditat i, si ell ho permet, 

escriure sobre ella i donar-la a conèixer al món.

 Bolívia és un gran camp d’aprenentatge i que ens 

dona molt més del que podem aportar. Es un país ple 

d’oportunitats i a punt d’explotar econòmicament, enca-

ra que ningú por predir quan serà.

 Animo a tots els que tingueu inquietud i ganes 

d’aportar el vostre gra de sorra a que us hi llenceu. Es 

molt més que una aventura, és una experiència molt gra-

tifi cant i que us enriquirà moltíssim

 L’avantatge del idioma facilita molt la integració 

des del primer moment. Viure a l’altiplà, a 4.000 metres 

d’altura, és una experiència obligatòria, encara que a ve-

gades una mica limitadora. Viatjar pel país permet des-

cobrir autèntiques meravelles de la naturalesa: el llac Ti-

ticaca, la carretera de la mort, 

el salar d’Uyuni, el parc nacio-

nal de fauna andina Eduardo 

Avaroa, etc …

Com diu Matilde Casazola a la 

seva cançó El Regreso:

“… jo no sé explicar-me

Amb quines cadenes em 

lligues

Amb quines herbes em capti-

ves

Dolça terra boliviana…”

Santiago Ruete i Francesc Falgueres


