
19a Campanya solidària 

 

TToorreellllóó  aammbb  MMaabbaann  
((SSuuddaann  ddeell  SSuudd))  

  
  
 

Impulsar un Taller de formació professional 
per a dones i una petita cooperativa 

   

  

 
 
 

Si volem veure desenvolupament en el món, 
la nostra millor inversió són les dones  (Desmond Tutu) 

 

Educa un home i educaràs una persona, 
educa una dona i educaràs la nació (Proverbi africà)



VViiuurree  ii  ttrreebbaallllaarr  aammbb  eessppeerraannççaa,,  mmaallggrraatt  ttoott  
 

Maban (Sudan del Sud) és un lloc on es barregen diversos conflictes a causa dels 
quals es produeixen esclats de violència amb regularitat. Quasi quatre milions de 

sud-sudanesos són refugiats del Sudan o 
desplaçats interns a causa de les guerres que tenen 
lloc en aquella zona d’Àfrica. Això, a Maban, porta 
problemes de convivència entre els refugiats, els 
desplaçats interns i la població autòctona. 
 
En aquest context, i per alleujar i millorar la situació 
de la població civil, diverses entitats hi estan 
treballant en diferents camps. Un dels camps en 
què es treballa és la formació professional de la 
dona. Ja se sap que la dona, en molts països 
d’Àfrica, és el motor econòmic de la família i la 

responsable del seu sosteniment, amb treballs mal remunerats per culpa de 
l’absència de formació, cosa que li impedeix accedir a feines que li permetin superar 
la precarietat econòmica en què viuen.  
 
Per això la campanya d’aquest any està destinada a donar 
suport als tallers de formació professional per a dones 
que s’estan duent a terme a Maban. Un cop finalitzats 
aquests tallers, es procura facilitar la incorporació de les 
participants al món laboral a través d’una cooperativa, 
que a més a més esdevé també un espai de trobada, 
molt valuós en el context en què viuen. Actualment, per 
donar un nou impuls a aquest projecte, necessitarien comprar algunes màquines de 
cosir, roba i altres materials, així com també construir un petit magatzem. Aquest és 
el nostre objectiu. 

 
El promotor del projecte és el pare Pau Vidal, SJ, 
director del projecte Servei Jesuïta als refugiats (JRS) a 
Maban. 
 
Tot i saber que la nostra aportació és un gra de sorra 
enmig de la platja, a través d’aquesta campanya volem 
seguir aquell proverbi africà que diu que “L’acció més 

petita és millor que la intenció més gran”. 
 
 
 

MMoolltteess  ggrrààcciieess  ppeerr  llaa  vvoossttrraa  ccooll··llaabboorraacciióó  
 

www.parroquiesdetorello.com 

Podeu ingressar el vostre donatiu en el compte següent: 
 

La Caixa: ES70 2100-3129-07-2100772993 


