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Diumenge 17 de Juliol de 2011. 5:00 PM. 
El dia D, l’hora H. Després dels “Cursos de 
Promoció del Voluntariat” i les reunions per 
camps per a organitzar les dues setmanes 
que ens esperaven, el moment havia arri-
bat. 26 persones obstaculitzen en el col·legi 
San José de Calasanz disposades a lliurar-se 
als altres. Us les presente? En Xiquet Jesús 
teníem a Ana T, Javi i Sara, coordinats per 
Dani. El Carmen estava format per Laura T, 
Miguel Ángel, Luz i María R, coordinats per 
María M. Els voluntaris de Projecte Viure 
eren Sofia, Lara, Paula i Adela, coordinades 
per Itziar. Finalment, Santa Marta estava 
compost Ana P, Laura P, María L, María F, 
Marta, Lucía, Mª José, María V i Merche, co-
ordinades per mi. Com coordinador de for-
mació estava Fernando, i, com coordinadora 
general, Paloma. Després d’un joc per a tren-
car el gel, els expliquem la dinàmica general 
del camp de treball, i com estaven reparti-

des les diferents estades en les quals anaven 
a viure les pròximes dues setmanes. Totes 
els matins ens alçàvem al ritme de Regga-
eton i, després d’una bona neteja de cara, 
ens anàvem a la capella a fer una xicoteta 
oració amb la intenció d’agafar forces per al 
dia. A continuació, després de degustar un 
excel·lent desdejuni continental, cada camp 
emprenia el camí cap a la seua respectiva as-
sociació. La dinàmica que seguia cadascuna 
era diferent, però en general, en cap faltaven 
els jocs o el repàs escolar. 

Després de la tornada de les associaci-
ons (algunes abans i unes altres havent di-
nat) ens esperaven intenses vesprades de 
formacions. Durant tot el camp, vam poder 
gaudir de formacions molt interessants com, 
per exemple, la “de Resiliencia”, “Altres rea-
litats”, ”Calasanz”, “Nord-Sud” o el “Volunta-
riat com estil de vida”. Una vegada acabaven, 
arribava l’esperat moment de la dutxa, enca-

ra que també el no tan esperat moment de 
les tasques per a mantenir habitable el col-
legi. Després, fèiem una xicoteta reflexió per 
grups, moment molt interessant ja que com-
parties experiències amb voluntaris amb els 
quals no estaves en l’associació. Després del 
sopar, ens tornàvem a reunir en la capella per 
a l’oració de la nit on, a més de resar, podies 
compartir lliurement amb tots els voluntaris 
qualsevol cosa que hagueres sentit durant el 
dia.  Finalitzada l’oració donàvem per acabat 
el dia, encara que, mes que descansar, nor-
malment tocava posar-se a ultimar les co-
ses necessàries per a l’endemà. Durant esta 
estona era molt normal veure a alguns Bob 
Esponja, algun que altre pirata, i un sense fi 
de personatges diversos corrent pel passadís.  
Destacar el primer divendres a la nit, on va 
tenir lloc un concurs de playbacks amb la 
mes selecta recopilació musical del panora-
ma internacional, presentat per Jordi Gon-

CAMP DE TREBALL PROJECTE VES PER ALBERTO SAEZ

zález. Com no podia ser menys, el jurat es-
tava format per membres distingits de l’alta 
societat com Piqué, Shakira, Belén Esteban, 
Lady Gaga i Justin *Bieber. L’apogeu de tan 
monumental esdeveniment va ser eixir tots 
disfressats pel barri del Carmen a ballar i 
cantar danses, acompanyats per valencians 
i guiris. 

El cap de setmana ens vam anar a Ser-
ra per a descansar i reposar forces. Tanma-
teix, els voluntaris es van veure embolicats 
en la famosa sèrie televisiva “Lost” i, després 
d’un meravellós àgape nocturn a l’aire lliure, 
van haver de superar diverses proves per a 
intentar ser admesos en la iniciativa “Dhar-
ma”. Han estat dues setmanes molt intenses, 
emocionants, de somriures, de llàgrimes, de 
convivència, de formacions, de moltes ho-
res sense dormir, de xicotets monstruets, de 
“abaixar-se”,…però sobretot, dues setmanes 
de REALITAT. Dues setmanes d’intentar 
canviar un poc les coses. I ací sorgeix l’ine-
vitable dubte: Serveix per a un poquet?, què 
van a arreglar 26 persones dues setmanes al 
juliol? Diu un proverbi xinès: “Un passeig de 
mil milles comença amb un pas”; bé, nosal-
tres ja ens hem posat les sabatilles de córrer.  

CAMP DE TREBALL NICARAGUA PER CRISTINA CASAUDOUMECQ 

Cristina Casaudoumecq conta en primera 
persona la seua experiència del Camp de 
treball d’estiu a Nicaragua: 

La matinada del 19 al 20 de Julio Ana 
Serrano i jo vam emprendre un viatge cap a 
les Amèriques. Vam ser molt bé rebudes en 
León de Nicaragua, i als pocs dies comença-
rem la nostra labor. Principalment el nostre 
treball ha consistit a donar suport el centre 
cultural. Cada vesprada col·laboràvem du-
rant el repàs escolar i també en el temps 
de recés, en els jocs i en els tallers. A més 
animàrem els voluntaris a crear un taller de 
pintura, que està tenint molt èxit! 

D’altra banda, vam tirar una mà en l’es-
cola de pares, les convivències de Hinnení, 
el campament per als xiquets de 3º i 4º grau 
del Centre Cultural i la celebració del 5º 
Aniversari del Veus, projecte que iniciàrem 

els voluntaris que vam estar allí fa cinc anys. 
Va ser un regal poder participar d’aques-
ta preciosa celebració i veure tot el que ha 
crescut el projecte en este temps.

Un regal a Nicaragua

El curs comença amb bones notícies per als 
projectes de la Fundació Itaka- Escolapis Va-
lència. Tres de les subvencions sol·licitades 
a la fi del curs passat han estat concedides, 
el que suposa un suport més a projectes de 
salut, sensibilització i solidaritat que arriben 
a països com Brasil, República Dominicana 
o Nicaragua. Així, la Generalitat Valenciana 
destinarà la quantitat de 139.241,70 euros s al 
projecte de Itaka de suport “als internats i es-
coles de la Cochabamba” a Bolívia, que ser-
virà per al manteniment dels dos internats i 
les escoles d’esta zona, així com per al mate-
rial i els salaris del personal que allí treballa. 
La Conselleria d’Educació de la Generalitat 
Valenciana també ha concedit a la Fundació 
una subvenció per a l’edició de publicacions 
amb les quals Itaka pretén donar a conèixer 
el seu treball, així com sensibilitzar sobre les 
necessitats, sobretot, dels xiquets i xiquetes.

Itaka també ha rebut una subvenció del 
Premi Bancaixa que anirà destinat al mante-
niment de les Cases- Lar en Governador Va-
ladares, situat a Brasil. Aquest projecte dóna 
suport les llars d’acollida de xiquets orfes o 
amb dificultats familiars a Brasil i ara conta-
rà amb 10.000 euros s per a continuar la seua 
labor. Per altra banda, seguixen pendents les 
resolucions d’altres organismes i empreses 
en les quals Itaka ha presentat diversos pro-
jectes de cooperació i sensibilització. Amb 
l’objectiu de realitzar la reforma del Cen-
tre Cultural “Calasanz Ens Uneix” de León 
(Nicaragua), s’ha sol·licitat una subvenció 
a Ibercaja que es destinarà també a divers 
material i al personal del centre. El projec-
te “Calasanz Ens Uneix” posa a la disposició 
de xiquets i joves amb el risc d’exclusió so-
cial aules d’estudis, biblioteca, ordinadors i 
activitats lúdiques, a més d’acompanyament 

personal per a cadascun d’ells. 
Així mateix, l’Ajuntament de València ha 

rebut de Itaka dos projectes per a la seua 
convocatòria d’ajudes a ONG. En aquest cas, 
es tracta del projecte de cooperació per al 
programa de Salut desenvolupat en el con-
sultori Pare Cavalotto de La Romana; i del 
projecte de sensibilització “Trobades solidà-
ries: Riuada escolar per la Pau”, que pretén 
realitzar activitats relacionades amb la Pau 
tant dins com fora de les aules d’alguns col-
legis de València i que culminarà amb una 
marxa conjunta dels centres per la llera del 
riu Turia el Dia de la Pau. 

Itaka també ha sol·licitat suport a l’Agèn-
cia Andalusa de Cooperació Internacional al 
Desenvolupament de Granada per al Progra-
ma de Salut de La Romana; i a la Junta de 
Castella- La Manxa per a la construcció d’un 
internat camperol en Morocomarca, situat 
en el Departament de Potosí (Bolívia). 

   

número 6 setembre 2011 | edita: itaka escolapios valencia coordina: comunicación itaka vlc | valencia@itakaescolapios.org

itaka escolapios valencia 
C/ Carniceros 4, 1º 
T 963 921 373 – M 626 892 076 
www.itakaescolapios.org

Retorn de dues 
voluntàries de 
llarga durada 

Després de dos anys en Lleó de Nicara-
gua i La Puya (República Dominicana), 
Ana Vizcaíno i Patricia Linares, les dues 
Voluntàries de Llarga Durada han tor-
nat a les seues cases amb moltes expe-
riències i records de la seua labor.  Ana 
ha tornat al setembre de Nicaragua, on 
ha estat col·laborant en el Programa de 
Salut i en el Centre Calasanz Ens Uneix 
de León, dedicant-se fonamentalment 
al voluntariat.  Per la seua banda, Patri-
cia va finalitzar el seu periple per ter-
res dominicanes a la fi de juliol. Patricia 
ha estat durant estos dos anys a Santo 
Domingo, donant suport en el col·legi i 
encarregant-se de la formació dels vo-
luntaris d’ allí que desenvolupen la seua 
acció en el barri de La Puya. Benvingu-
des a les dues i gràcies .

Sensibilització 
i acció social
Al llarg de l’any s’han portat a terme 
dues reunions amb els equips de treball 
de cada col·legi. Des de Itaka Escolapis 
es valora molt positivament aquest tipus 
de reunions ja que l’experiència de cada 
col·legi és molt útil per a la resta, i les 
avaluacions comunes faciliten la millora 
i adaptació dels diferents materials.

Itaka- Escolapis València ha rebut subvencions de diversos organismes 
per a portar a terme els seus projectes de cooperació i sensibilització 

Tres projectes de Itaka 
assoleixen finançament 

Dia D,
hora H

patrocina
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del barri de Sutiaba.
GENERALITAT: la convocatòria del 

qual d’ajudes per a projectes de coope-
ració al desenvolupament es va resol-
dre favorablement per a la nostra Fun-
dació, dotant-nos de 139.211,70 euros  
per a donar suport els internats- escola 
que els escolapis gestionen en Cocha-
bamba, Bolívia. 

DIPUTACIÓ: Amb 5.618,62 euros , la 
Diputació de València ha facilitat que 
la tècnic de sensibilització de Itaka 
Escolapis puga dedicar part de la seua 
jornada a coordinar i gestionar el pro-
jecte ESCOLA OBERTA integrat en 
alguns col·legis de la Província. 

BANCAIXA: Aquesta entitat ha conce-
dit a través de la Convocatòria Tar-
geta ONG - Voluntariat una ajuda de 
10.000 euros  per al projecte presentat 
per Itaka Escolapis: “Cases- llar per a 
xiquets i xiquetes en situació de risc 
personal i social en Governador Vala-
dares. Brasil” 

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ: en el 
marc d’ajudes per a la promoció del 
valencià, el departament lingüístic 
d’esta Institució, va resoldre concedir 
una ajuda de 250EUR per a les publi-
cacions d’Itaka Escolapis, els nostres 
butlletins i revistes anuals.

A tots els col·laboradors/as i voluntaris/
as, volem reiterar el nostre més profund 
agraïment, perquè sens dubte amb el seu 
esforç i la seua confiança fan possible 
que anem cada vegada més lluny. 

Durant l’últim trimestre del curs s’han por-
tat a terme en els col·legis de la Malva-rosa, 
Carniceros, Algemesí i Castelló diferents 
activitats dins de cadascuna de les campa-
nyes escolars que pretenen acostar als es-
colars la realitat dels països del Sud, a través 
de projectes coordinats per Itaka Escolapis. 
El projecte de construcció d’un edifici per 
a les activitats de “Calasanz ens uneix” en 
La Puya ha centrat les activitats dels col-
legis, en les quals han participat professors 
i voluntaris de Itaka Escolapis, i que han 
acostat als xavals la realitat de la República 
Dominicana. Al costat de les activitats prò-
pies en l’aula, els col·legis han portat a ter-
me multitud d’accions. En Castelló, durant 
el sopar solidari i dins de la seua Setmana 
Solidària, es va presentar el projecte a pa-

res, alumnes i professors. En Algemesí va 
tenir lloc al maig la Setmana del Projecte 
Escolapi en la qual també es va recaptar di-
ners en la tòmbola benèfica i mitjançant la 
venda d’esmorzars preparats per professors 
i pares. En el col·legi del carrer Carniceros, 
durant la Setmana de l’Esperança, es porta 
a terme la tenda solidària amb la venda de 
manualitats elaborades per pares del cen-
tre, a més d’una rifa i un berenar solidari 
les recaptacions del qual han anat íntegres 
al projecte escolapi. Mentre en el col·legi 
Calasanz de València, per exemple, es van 
organitzar el sopar solidari en primària, 
amb la seua tradicional rifa, mentre que en 
secundària es va convocar un concurs de 
marca- pàgines, la venda del qual ha anat 
íntegra al projecte de La Puya. 

SENSIBILITzACIó

Campanyes escolars, 
tots a l’una 

Amb la teua ajuda, tot açò és possible 

En el marc dels concerts Apasolidaria, el 
passat 4 de juny es va portar a terme un 
concert en el Palau de la Música, la recapta-
ció de la qual va ser destinada al Programa 
de Salut de La Romana que coordina Itaka 
Escolapis en la República Dominicana. El 
Apasolidaria és un concert que organitza 
anualment la Federació Catòlica d’Associa-
cions de Pares d’Alumnes de la Comunitat 
Valenciana. En aquesta vuitena edició van 
participar, entre unes altres, les corals dels 
col·legis escolapis d’Algemesí, de la Malva-
rosa i les corals Piccolo i Crescendo del col-
legi Calasanz de València. L’èxit de la con-

vocatòria va permetre recaptar 4.700 euros 
s destinats íntegrament al projecte. Des de 
la fundació volem agrair a la federació de 
les Apas la iniciativa i per contar amb Itaka 
Escolapis enguany. 

Gran èxit del concert en benefici 
de La Romana 
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Durant el passat curs, algunes institucions públiques, entitats privades i 
diversos col·lectius ens han recolzat en la nostra labor, reforçant d’aquesta 
manera la seua aliança i compromís amb les tasques que des de Itaka 
Escolapis desenvolupem a favor de la infància i la joventut. 

PER DINS

Acord amb la 
congregació general 
A mitjan mes d’abril, va tenir lloc a 
Roma una trobada entre la Congre-
gació General de l’Escola Pia i alguns 
membres de la Comissió Executiva 
de Itaka Escolapis. L’objectiu era in-
formar sobre estat actual de la Fun-
dació, reflexionar conjuntament i 
arribar a un acord de col·laboració 
institucional entre l’Ordre i Itaka Es-
colapis, que es va signar el 16 d’abril 
a Roma. 

Primera trobada 
Itaka es mou de la 
seu de valència 

Just abans de començar les vacances 
de Falles, el diumenge 13 de març, va 
tenir lloc la primera trobada entre 
voluntaris, col·laboradors i frater-
nitat ITAKA ES MOU. Un espai on 
compartir, divertir-nos, conèixer-
nos… Gràcies a l’adreça del Centre, 
vam poder gaudir d’un bon dia de 
sol en el Col·legi EEPP- Malva-rosa. 
Unes cent persones van assistir a la 
trobada i van participar d’algun altra 
manera de les activitats organitza-
des: partits de futbol i bàsquet, ras-
tell solidari, concurs de paelles, jocs 
infantils, i fins a rifa de premis. Una 
bona experiència que segur que re-
petirem el pròxim curs. 

Auditoria externa 
dels comptes de Itaka 
escolapis 

Durant l’últim trimestre del curs 
passat una empresa d’auditoria 
externa va estar fiscalitzant la 
comptabilitat de Itaka- Escolapis 
corresponent a l’últim exercici 
econòmic tancat (2009-2010). 
Després de l’anàlisi detallada de 
totes els nostres comptes, conclouen 
que aquestes “expressen, en tots 
els aspectes significatius, la imatge 
fidel del patrimoni i de la situació 
financera” de la fundació. Ha estat 
la primera vegada que en Itaka- 
Escolapis, es porta a terme, a nivell 
general, un examen d’aquest tipus

ITAkA

Volem destacar especialment el compromís 
personal de tots les/els quals col·laboreu en 
algun dels nostres projectes, ja siga econòmi-
cament o realitzant algun tipus de voluntariat, 
adquirint un compromís anual o puntualment. 
Considerem molt important a més d’agrair 
aquestes accions, avançar informació de la des-
tinació dels fons rebuts durant el passat curs 
2010/2011 gestionats per la nostra seu de Va-
lència, mancant tancament definitiu de l’exer-
cici acabat a 31 d’agost i així confirmar que, 
amb aquestes ajudes, els objectius de la Funda-
ció es van assolint. Agraïm per tant a: 
VOLUNTARIS/ES: Qui a més de comprome-

tre’s en diversos projectes, van participar al 
costat d’altres col·laboradors de la Fundació 
de la trobada festiva “Itaka es mou” i van 
afavorir, amb la seua participació, que es 
poguera enviar la recaptació del Rastell a la 
Vice-província per a donar suport els Micro-
Projectes d’enguany. 

COL·LABORADORS: Tant les col·laboracions 
puntuals com les quotes periòdiques, per-
meten que es destinen cada any al voltant 
de 4 mil euros s per a cobrir part de les des-
peses generades per les activitats i formació 
dels voluntaris/as del projecte VES, i també 
les despeses generades per a la formació del 
voluntariat de curta durada en el Sud. A més 
contem amb el suport de més de cent famí-
lies que participen en el projecte BEQUES 
ESCOLARS afavorint que altres tants xi-
quets i xiquetes amb escassos recursos, pu-
guen estudiar en els nostres col·legis Escola-
pis de La Romana i León. 

DELMES: Tant la Fraternitat com la Província 
Escolàpia de València realitzen una aporta-
ció econòmica significativa a Itaka Escolapis, 
quasi 82 mil euros fonamentals per al nostre 
funcionament. Així és possible contar amb 
dues persones dedicades professionalment 
a la nostra labor, i es poden mantenir molts 
dels projectes que desenvolupem, com el VS, 
el VLD, etc. A més enguany, hem pogut col-
laborar econòmicament amb Amaltea i l’Ar-
ca de Noé, centres de dia de la nostra ciutat; 
i amb altres projectes socials coordinats des 
d’altres seus d’Itaka Escolapis. També desta-
quem la col·laboració puntual d’alguns mem-

bres de la Fraternitat Escolàpia de València 
qui, davant les necessitats generades en el 
nostre entorn per la present situació de crisi 
econòmica, van decidir realitzar un donatiu 
extraordinari a l’entitat Càrites Parroquial 
que treballa en el barri de Velluters. 

COL·LEGIS DE LA PROVÍNCIA: Durant al-
gunes Campanyes de Sensibilització Escolar 
desenvolupades en els Col·legis Escolapis de 
la Província (Albacete, Algemesí, Castelló, 
Gandía i Malva-rosa, San Joaquín i Calasanz 
de València) es va promoure la Solidaritat 
amb alguns dels projectes escolapis que es 
desenvolupen en Centre Amèrica. Gestio-
nats des d’allí per la Fundació SOLCA (Soli-
daritat Calasancia), els 39.785 euros  donaran 
suport la labor de l’Escola Pía en la Llar Ca-
lasanz de San José (Costa Rica), el Programa 
de Salut de La Romana (R. Dominicana) i el 
projecte Calasanz Ens Uneix desenvolupat a 
La Romana, el barri de La Puya de Santo Do-
mingo i la ciutat de León (Nicaragua). 

CONCAPA: El Concert de Corals Escolars que 
va organitzar el passat mes de juny en el Pa-
lau de la Música, la Confederació Catòlica de 
Pares d’Alumnes i Pares de Família de Valèn-
cia, va anar tot un èxit. Els 4.725 euros  de la 
recaptació van ser donats a Itaka Escolapis 
per al Programa de Salut de La Romana. 

ACPAs: També les Associacions de Pares dels 
nostres col·legis de València han col·laborat 
amb alguns de les nostres accions com el Ta-
ller de la Dona de La Romana (ACPA Malva-
rosa), l’elaboració de materials de sensibilit-
zació i el suport escolar en el col·legi de San 
Joaquín (ACPA S. Joaquín) i el Camp del 
Treball del projecte VES a València. 

SPIRALE: L’Associació Cultural Spirale d’Alba-
cete va donar els beneficis d’un dels seus es-
pectacles (amb la representació del musical 
NOTRE DAME DE PARÍS) per a subvencio-
nar a més d’una de les biblioteques de la xar-
xa Calasanz Ens Uneix, part de les despeses 
generades pel camp de Treball a Nicaragua 
que ha tingut lloc aquest estiu. 

IBERCAJA: L’entitat bancària ha donat suport 
durant el present curs el Centre Cultural Ca-
lasanz de Lleó a Nicaragua i totes les activi-
tats que allí es realitzen amb xiquets i joves 


