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Una dona, un somni
una aventura missionera
amb el teu cor de dona i mare
avui dos-cents anys després
continues forjant horitzons.
Amb el cor ple de tendresa
d’infinit i de passió
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Fundació SIGNOS SOLIDARIOS
Neix l’any 2010 com a ONGD per a la gestió a través de la Cooperació
internacional dels projectes en països de missió MIC. Treballem buscant el
desenvolupament sostenible, humà, social i econòmic que ajudi a
l’eradicació de la pobresa en el món, amb atenció especial a la infància,
a la dona, als joves i altres col·lectius vulnerables.

Campanya “TOTS AMB TOGO”
Aquest any s’ha engegat la primera
campanya conjunta a nivell de
Congregació impulsada per la
fundació Signos Solidarios.
La campanya ens convida a
col·laborar amb el projecte educatiu
d’Afagnan Gbletá, poblat situat a
Togo on hi ha presència MIC des de
l’any 1981.
L’ajut es destinarà a l’escola de
promoció de la dona que les MIC
tenim allà. Amb elles, treballen la
formació humana i professional. Una
formació integral que es duu a terme
en tres anys.

Acabada la formació, les noies
poden obtenir el títol oficial
professional estatal.
L’altra part del projecte es destinarà
a la guarderia. L’objectiu d’aquesta
és donar solució a aquells nens que
les seves mares van a l’escola de
formació i no tenen on deixar-los. A
la guarderia, a més de la formació
educativa, se’ls proporciona
l’alimentació necessària.
A més de la recollida de diners per
poder portar a terme el projecte, la
campanya també pretén la
sensibilització sobre la realitat del
país.

Coneguem TOGO
País situat a l’Àfrica Occidental. Limita, al nord amb
Burkina Faso, a l’est amb Benín i a l’oest amb Ghana.
Té aproximadament uns 6.700.000 habitants. La
seva capital és Lomé. L’idioma oficial és el francès.
El clima de Togo és variable. Al nord el clima és
subsaharià mentre que al sud és tropical.
Té una gran diversitat cultural. Gairebé uns 40 grups
ètnics. Els més importants són l’Ewé al sud del país i el
Kabyé situats a la regió de Kara.
Les religions predominants són la musulmana seguida
de la cristiana i de les religions tradicionals de la
zona.
La seva estructura política es basa en una república
parlamentària i multipartidista.
L’economia Togolesa es caracteritza per un
predomini del sector primari, sobretot per l’activitat
agrària. L’agricultura representa més del 40% del PIB
nacional. L’agricultura depèn de les condicions
climàtiques.
El sector terciari està format per l’activitat comercial i
els serveis del transport. El comerç es concentra a la
capital. A través del seu port canalitza la majoria
d’exportacions i importacions a Mali, Nigèria i Burkina
Faso. Les exportacions més importants són el cotó,
fosfats, ciment i el cacau.
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Fem una mirada al nostre entorn
Et convidem a observar el món que
t’envolta, l’espai en el que vius, a
recordar informació que ens arriba a
través dels mitjans de comunicació… i
que tots junts ens adonem que les
possibilitats reals de les persones no són
les mateixes per a tothom. Hi ha grans
problemes als que s’enfronta el nostre
món: situacions de guerra entre països,
hi ha qui no té allò que més necessita
per a viure amb dignitat, desforestació
de boscos, violència, escalfament del
planeta, desastres naturals ... i tants i
tants d’altres. Al costat de totes aquestes
situacions de patiment hi ha també
molta solidaritat i persones que
dediquen part del seu temps a
col·laborar en diferents projectes i
Institucions per tal que tothom pugui
viure amb més dignitat.
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Podem arreglar el món!
Sigues persona de
pau!
Col·labora amb el
medi ambient!

Això és un científic que està al seu laboratori mirant de resoldre els
problemes del món. Es passa molts dies allà dins, fins que entra el seu fill
petit de sis anys i li diu: “Pare, ara t’ajudaré”. El pare, desesperat, li diu: “No,
fill, vés a jugar”. I el nen li respon: “No, pare, jo et vull ajudar”. El pare no
sap què fer. Aleshores, troba el mapa del món en una pàgina d’una
revista. Llavors diu: “Bé, amb això puc tenir el meu fill entretingut durant
deu dies i que no em molesti”. Agafa unes tisores, retalla la pàgina, i
comença a tallar-la a trossets. Dóna cinta adhesiva al nen i li diu: “Ja que
t’agrada muntar puzles, mira de muntar el món”. El nen no el coneixia, el
món. El pare continua amb les seves equacions. I el nen, al cap de dues
hores, li diu: “Pare, ja he acabat”. I el pare: “No pot ser, això és cosa de
nens, deu haver fet qualsevol cosa”. S’ho mira i, efectivament, havia
arreglat el món i li pregunta: “Però, com ho has fet, si no coneixes el
món?”. I el nen li explica: “Pare, quan has tallat el full, a l’altra banda hi
havia un home. Com que jo conec l’home, he girat tots els paperets. Quan
he tingut l’home muntat, l’hi he donat la volta i havia arreglat el món”.
Gabriel García Márquez

SETMANA DE LA SOLIDARITAT I MISSIONS
del 25 al 29 de gener

www.misionerasinmaculadaconcepcion.com

Pàgina 2

Gener 2016 “Setmana de la Solidaritat i Missions”

