
  

SSuuppoorrtt  aa  ll’’eedduuccaacciióó  
 
 

Tota persona té dret a l’educació, ja que l’educació és un dels pilars 
fonamentals del desenvolupament humà. D’altra banda, un nivell baix 
d’alfabetització i d’educació pot ser un obstacle greu per al desenvolupament 
econòmic d’un país, especialment en el món actual. 
 

És per això que la Campanya 
solidària d’enguany es proposa 
donar suport a la construcció 
d’una nova escola al poble de 
Tichki, ubicat a la serralada de 
l’alt Atles (Marroc), i dotar-la 
també del material escolar 
imprescindible. Es tracta de fer 
possible que tots els infants i 

joves d’aquesta zona, una de les més pobres del país, puguin disposar d’un lloc 
digne per estudiar i rebre educació. Els promotors d’aquest projecte són Guillem 
Colomer, de Sant Vicenç de Torelló, i Marc Autonell, de Torelló, de l’entitat 
Dibuixa un camí per anar a l’escola a l’Atles. 
 

La Campanya solidària també 
col·laborarà a impulsar el Projecte de 
l’associació Somriures de Gàmbia, 
una entitat promoguda per Joan Farrés, 
de Torelló, i Sara Villarrazo, de Manlleu. 
El seu objectiu és millorar i ampliar les 
instal·lacions, molt precàries, d’una 
escola de Tanji, que és un poble de 
pescadors d’una zona rural de Gàmbia, i 
equipar-les amb les taules i cadires 
necessàries, així com proporcionar el 
material escolar bàsic per al seu 
funcionament. 
 

Són dos grans de sorra concrets que des d’aquí podem aportar a l’educació dels 
infants i joves del continent africà, conscients que tot i la seva petitesa, no per 
això deixen de ser útils i necessaris. 
 
 
 

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 

http://www.parroquiesdetorello.com/
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