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Cornellà
Solidari
Més de 20 anys fent solidaritat

Entrevista amb Natàlia Lagunas,

MESTRA D’EDUCACIÓ ESPECIAL, LOGOPEDA I INTÈRPRET DE LA LLENGUA DE SIGNES

Cornellà Solidari es un proyecto que nació con
el compromiso de aportar colectivamente nuestro
granito de arena cuando se producían conflictos
bélicos, huracanes y catástrofes que asolaban
a los países en las zonas más castigadas de
América Latina. Seguimos trabajando por la
defensa de los derechos humanos y la solidaridad
internacional.

Hem aconseguit integrar nens sords del Camerun en el
món laboral del seu país
La Natàlia Lagunas és mestra d’educació
especial, logopeda i intèrpret de la llengua
de signes catalana. Fa 17 anys que treballa
en diferents escoles públiques del Vallès
i que visita el continent africà, del qual se
sent enamorada. Ha cooperat des del 2000
amb l’Institut Missionaire et Social des Jeunes
Handicapés (IMSHA) d’Eseka al Camerun.
Cornellà Solidari col·labora amb aquesta
escola per a nens i nenes sordmuts des de
fa uns 13 anys i s’ocupa de finançar la part
sanitària.

oficials educatius del Camerun. Tots els mestres
parlen la llengua de signes local.

Pots explicar-me els orígens del projecte?
El projecte arrenca l’any 2000 amb la meva
primera visita al Camerum que va ser gràcies a
una visita que vaig fer de la mà de CODES-CAM
per fer un treball de camp sobre un centre de
sords que hi havia ja en marxa a Eseka, sobre què
necessitàven i què hi podíem proposar i aportar.

Quants nens s’han beneficiat del projecte fins
ara i com surten al carrer?
Han estat uns 100 nanos que s’han beneficiat
fins ara, considera que alguns s’hi estan 15 anys.
Aquests nens pateixen estigmatització per temes
religiosos o culturals, han après els continguts
bàsics per desenvolupar-se a la vida adulta:
saber matemàtiques, llegir i escriure cosir, cuinar,
cultivar els horts i cuidar els animals. També hem
introduit la ceràmica perquè els alumnes sords
són molt creatius.

I la teva vinculació?
L’any 2000 no coneixia l’Àfrica subsahariana,
em va semblar al principi molt dura. Eseka era
una localitat rural, no hi havia serveis i manca
d’higiene però tot i la duresa em va fascinar el
país, la gent, la humiltat, la vida del no res. Però
de seguida vaig sentir que no trobava a faltar
tantes coses. Un cop tornada vaig començar a
buscar ajuts i subvencions perquè era un projecte
que com a especialista en persones sordes, jo
considerava que podia aportar molt.
Com funciona l’escola a nivell pedagògic?
El cole té 32 alumnes, 10 són del mateix municipi
i altres 20 es queden al centre en règim d’internat
perquè viuen en localitats llunyanes. L’escola està
dividida en nivells educatius. També hi ha una
part de l’escola que són alumnes grans que
aprenen més per integrar-se al món adult. El nivell
pedagògic és alt perquè seguim els programes

Com arribeu a les famílies perquè sàpiguen
que existeix l’escola?
El boca a boca dels pares que porten els nens,
els professionals que hi treballen i els afers
socials d’Eseka també ens ajuden. Per accedirhi els nanos han de ser sords i no patir moltes
altres discapacitats afegides. Els agafem des dels
5 anys i tenim una llarga llista d’espera perquè
els recursos són limitats.

Què fan els alumnes quan acaben la formació?
Hi ha molt poques oportunitats laborals al
Camerun, encara que no siguis discapacitat.
L’estadística, però, no és gens dolenta. Alguns
s’han integrat en tallers de fusteria, d’altres en
forns de pa, o en perruqueria i costura i cuina.
Què és el més enriquidor de l’experiència?
Veure com els nens que vaig conèixer amb 5 anys
que només feien sons, amb 10 anys són nanos amb
molts coneixements, parlen el llenguatge de signes,
alguns la llengua oral, escriuen, són autònoms,
estudien i s’organitzen. Veig que tot aquest temps
val la pena i que sobreviuran millor en una societat
difícil. També m’agrada donar a conèixer aquesta
tasca aquí en programes de sensibilització.

www.cornellasolidari.org
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Editorial

Cooperación y Sensibilización
Pura Velarde, Presidenta Cornellà Solidari

Vacances en pau
(Sahara)

El projecte Vacances en Pau es va desenvolupar un
any més a Cornellà gràcies a la solidaritat d’un grup
de famílies de la ciutat que han acollit durant els
mesos de juliol i agost 4 nens d’aquesta comunitat.
Els nens han gaudit d’un estiu diferent fugint de les
dures condicions on viuen habitualment. Un d’ells, en
particular, va allargar la seva estada per qüestions
de salut. Els nens han pogut passejar, veure paisatges
diferents, menjar una dieta equilibrada am fruites i
verdures que normalment els són inaccessibles i han
pogut realitzar revisions mèdiques fonamentals per
al seu creixement amb un estat de salut òpitima.
L’acolliment és un acte de solidaritat amb els joves
d’aquesta comunitat i implica la sensibilització de la
població civil i política de Cornellà amb el conflicte del
Sàhara Occidental que ve des de 1975, quan el Regne
del Marroc va envair el territori del Sàhara Occidental,
fins aquell moment colònia espanyola. Malgrat les
resolucions de l’ONU i la legalitat internacional, a
hores d’ara el Sàhara Occidental continua ocupat
militarment pel Marroc i les seves riqueses espoliades
mentre el poble sahrauí resta dividit entre una part
que pateix les violacions dels seus drets sota l’ocupació
dins la seva pròpia terra i una altra part que malviu
en Campaments de Refugiats, tot depenent de la
solidaritat internacional, a l’inhòspit desert algerià vora
Tindouf. D’aquests Campaments de Refugiats és d’on
els nens beneficiaris del programa Vacances en Pau.

Nicaragua

Uno de los pilares del desarrollo de cualquier sociedad
es la educación. En Jinotega (Nicaragua) algunas
de las necesidades básicas de su población están
cubiertas pero superado ese umbral, lo que hace
falta es dar musculatura a su sociedad formándola y
enseñándole oficios. Es lo que se propone desde 2014
la Escuela de Oficios, un proyecto co-financiado por
Cornellà Solidari en el que jóvenes de comunidades
desfavorecidas se forman en oficios tradicionales
que son la columna vertebral de cualquier carrera

profesional futura. Con la metodología aprendiendo
haciendo, más de 1.800 jóvenes han pasado ya por
estos talleres que les forman en oficios básicos como
pastelero o panadero y que poco a poco se van
tecnificando y mejorando sus instalaciones. El proyecto
ha sido creado por el gobierno nicaragüense. Cornellà
Solidari también ha colaborado en la constitución de
la Secretaria de la Dona para ayudar a las mujeres
campesinas. El proyecto también abarca a las jóvenes
de la escuela de oficios tradicionales. El proyecto de
la escuela de formación supuso, el año pasado, una
inversión de 9.500€ y este ejercicio de 9.000€.

Cuba
Un any més, segellem el nostre compromís amb
Cuba i, en particular, amb la zona de Mayabeque,
mitjançant l’enviament de tot tipus de materials per
al seu desenvolupament i millora de condicions
de vida després d’haver patit un fort huracà.
El novembre vam enviar un contenidor sencer
amb tot tipus de materials per a la construcció:
lampisteria, tanques, matalassos, tela asfàltica i
material ortopèdic i sanitari. L’enviament no hauria
estat possible sense el suport de cornellanencs i
cornellanenques i l’ajut de l’Ajuntament de la ciutat.

Agraïments
Tejidos Sánchez, Farmacia Plaza, Bodegas Consuelo,
Associació Gent i Futur, Ascensores Eninter, Apiterapia
Natural, Citilab, Frutería David, Boutique Bely, AA.VV
Sant Ildefons, Colchonería Montserrat, Moliner

Un año más hemos trabajado para dar a conocer nuestra ONG a la población de Cornellà, para
trasladarle a todos los ciudadanos la importancia de nuestros proyectos y actividades en los diferentes
países con los que colaboramos. Hemos querido trasladar siempre una imagen colectiva de solidaridad
implicando al mayor número de ciudadanos en una causa que creemos muy justa y necesaria. Lo
hemos hecho en múltiples escenarios, coo a participación en la Fira d’Entitats y Solidaritat de Cornellà
que funciona, entre otras cosas, gracias al compromiso que tiene asumido el Consell de Cooperació
y Solidaritat del Ayuntamiento de Cornellà. Este trabajo tiene el objetivo de que la ciudadanía sea
partícipe de la imagen de una ciudad solidaria.
Para Cornellà Solidari es primordial el objetivo de reflexionar sobre temas que siguen candentes
como conflictos bélicos, crisis de los refugiados, falta de derechos humanos...que parece que no
tengan una salida digna para las numerosas familias que huyen de estas situaciones o viven al
límite de la dignidad humana.
Más allá de gobiernos, medios de comunicación o intereses de audiencias que nos dicen cuándo
tenemos que ser conscientes o cuándo no de las graves consecuencias en que viven y sufren miles de
personas que están buscando encontrar un sitio donde poder vivir con dignidad ya que es su lugar de
origen, de momento, no dejan que sea posible.
La exposición que organizamos en el mes de junio con la Associació Catalana per la Pau sobre
Territorios Olvidados es el motivo por el cual creemos que debemos trabajar más y mejor todos los
temas de sensibilización. No es suficiente conformarnos con realizar nuestros proyectos en los lugares
donde los hacemos, también es necesario conocer la situación del lugar donde actuamos. Así como la
necesidad de conocer el trabajo de otras organizaciones en territorios de conflicto con nuestros mismos
objetivos como contribuir a mejorar situaciones y ayudar no solo a mejorar infraestructuras sino también
que sientan que con nuestro apoyo y el de otros pueden cambiar sus condiciones de vida.
Todas nuestras actividades van encaminadas a recaudar fondos para seguir trabajando en la solidaridad.
Por ese motivo es muy importante que todo el mundo se implique y asista a los actos que organizamos.
En ese sentido, queremos agradecer a Jordi Évole su participación desinteresada en la presentación del
documental Astral en la Biblioteca de Sant Ildefons, que se llenó hasta la bandera demostrando que
las historias más humanas son las más interesantes.
El Líbano, Palestina, el Sáhara, África...son países que necesitan de nuestra ayuda , compromiso y
solidaridad en la defensa de sus derechos. Cuando esto no sea posible, recibirlos con respeto, sin
ambigüedad ni excusas que pervierten y ensombrecen la ley de derechos humanos y ensucian las
palabras SOLIDARIDAD y HUMANIDAD.
En 2018 seguiremos al pie del cañón, por un mundo mejor.
A Cornellà Solidari necessitem la col·laboració de tothom per millorar la situació dels més desfavorits. Per això, pots col·laborar a través de les activitats que
realitzem al llarg de l’any o fent una aportació anual. Per només 18 euros l’any
pots ajudar-nos a canviar el món.
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