
18a Campanya solidària 

Torelló amb els 
tallers de reinserció social 

a N'Djamena (Txad) 

Creació d'un taller artesanal i comercial 
per a persones amb addiccions 

Amb esforç personal, suport psicològic i comprensió de l'entorn, aquestes 
persones es refan, es renoven i esdevenen 

homes i dones dignes. 

Sento molta admiració per aquestes persones perquè són en camí 
de vèncer aquesta bat:al/a subtil i difícil, amb molta humilitat 

després d'haver tocat els seus propis límits i febleses. (M.A. Vilar) 



Ajudar a recuperar la llibertat 
El Txad pateix els pemiàosos efectes d'un problema endèmic greu: l'alcoholisme. 
Allà, beure és quelcom cultural i quan es beu és per fer-ho fins a l'excés. Això fa que 
hi hagi molts alcohòlics, i que això no sigui vist com un problema; beure és viscut 
com a indispensable per relacionar-se i per fer i tenir amics. La gent també beu molt 
perquè és un país on s'ha viscut una guerra civil llarga i la situaàó político-social és 
dura i difícil i disposar del mínim necessari no està a l'abast de tothom. En aquestes 
circumstànàes, beure fins a l'excés pot fer la il·lusió d'apaivagar el sofriment, però 
desorganitza tota la vida de la persona, crea dependència i té greus conseqüències 
físiques i psicològiques amb tot el que això comporta en l'àmbit p~rsonal, familiar i 
social. 
Per ajudar als qui volen sortir d'aquesta situaàó, s'ha creat a N'Djamena un centre 
anomenat CEDIRAA on treballa la torellonenca Maria Antònia Vilar. És un centre que 
s'ocupa de les persones amb problemes a ·causa de l'alcohol i des de l'any 2016 
també de drogoaddictes. És l'únic centre en tot el Txad d'aquestes característiques. 
Una de les seves activitats és sensibilitzar la població en relació amb els efectes 

nefastos de l'alcohol sobre l'organisme i la 
societat i una altra és la de fer el seguiment i 
acompanyament de les persones alcohòliques o 
drogodependents. També duu a terme les 
cures de desintoxicació necessàries i tot un 
seguit d'actMtats i teràpies individuals i grupals 
complementàries. 
Els resta, però, un aspecte per cobrir que és 
imprescindible: el de la reinserció social de 
les persones ateses. Per això, volen començar 
un taller de reinserció social a través de 

Equip de professionalsclelCED!RAA l'artesania i el comerç. En aquest taller es 
preveu fer-hi cursos de formació en costura, 

serigrafia, tint de roba ... i la creaàó i producció d'articles destinats a la venda entre 
els molts estrangers que hi ha a N'Djamena. Seria com un pont entre la sortida de la 
cura i la reentrada a la societat. També es preveu que sigui un lloc de convivènàa on 
fer nous amics i noves relaàons i s'espera que, pel fet de ser un taller artesanal, 
esdevingui un estímul a la imaginaàó i la creativitat dels seus partiàpants, cosa que 
pot ser especialment saludable i terapèutic per a una persona exalcohòlica o 
exdrogoaddicta. 
És per ajudar a cobrir les despeses que comporta la creació d'aquest taller que la 
Maria Antònia Vilar ens ha demanat el nostre ajut. D'aquí ve que la campanya 
d'aquest any es vulgui fer solidària amb aquest projecte tan necessari, i és per això 
que s'hi destinaran tots els donatius que es recaptin, per tal de contribuir a què amb 
l'ajuda de tots aquesta iniciativa arribi a bon port i esdevingui una realitat. 

Podeu ingressar el vostre donatiu en el compte seguent: 
La Caixa: ES?O 2100-3129-07-2100772993 

l 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració 
www.pam>q u iesdetorello.com 


