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Un altre curs
d'alfabetització
Passat el mes de juny hem donat per acabades les classes d’alfabetització que hem anat impartint als col·lectius
immigrants: a les tardes, per a les dones i a la nit, per tots
els que s’han interessat pel curs de preparació per a l’obtenció del carnet de conduir. En total, són més de cinquanta les persones que s’han aprofitat d’aquests cursos. Els que assistien a les classes d’alfabetització, per a
l’obtenció del carnet de conduir, a mesura que anaven
agafant el nivell necessari feien el pas d’anar a l’autoescola on els preparaven intensament per a poder-lo aconseguir. Així per sobre, comptem que amb els quatre anys
que estem fent aquesta tasca, entre cinquanta i seixanta
participants a aquestes classes han tret el carnet de
conduir.
Una nota molt positiva d’aquest curs ha estat la gran
ajuda que ha representat la feina feta per Ismael Dukureh.
Ell ha portat el pes de la responsabilitat més important del
curs d’alfabetització pel carnet de conduir.
És de lamentar, però, l’apatia i la poca col·laboració,
tant de voluntariat com oficial, la qual cosa ens fa replantejar molt seriosament la continuïtat de les activitats que
estem fent. Els que quedem d’aquell any 1988 estem cansats i no hem sabut trobar el desllorigador perquè gent
nova s’engresqués per aquest projecte.
Potser quan no hi siguem hi haurà qui s’adonarà de la
feina que s’ha estat fent.

Joan Maymí Coloreu
Per l’A.L. del GRAMC

Voluntariat i immigració
Un cop més davant d'una quartilla en blanc i la ment encara més
en blanc intentant de cridar l'atenció de les persones sobre un
problema: el de la immigració, que no es troba al Marroc, ni a
l'Àfrica, ni a l'Amèrica del Sud: el trobem a casa nostra. És una
mica complicat cridar l'atenció sobre aquest problema a les persones que no estan prèviament conscienciades, i no oblidem
que aquest és un tema que de diferents maneres afecta tothom.
Els del GRAMC som un grup de voluntaris, podríem dir que
intercanviem coneixements amb persones d'altres cultures, que
se senten interessades per la nostra cultura i necessiten que els
expliquin com funcionen certes eines -lectura, escriptura, paraules, manera de dir les paraules, silencis etc.
Nosaltres treballem amb un grup de dones, el qual consta
d'un nombre variable de dones i de dues monitores, que posen
molt d'entusiasme ja que no disposen de mitjans.
Quant al contingut dels temes que hem treballat us assegurem que hem intentat aprofundir tot el posible en el llenguatge i
l'escriptura, amb diferents resultats: hi ha persones que tenen
un nivell molt alt d'alfabetització, en la seva cultura, i no els
costa tant d'aprendre el nostre idioma, però hi ha algú, que pel
fet de no tenir tradició escrita a la seva cultura, els costa moltíssim.
De totes maneres, tots posem voluntat i paciència.
També treballem els nostres costums i tradicions explicant el
significat que tenen Sant Jordi, Nadal, etc. Alhora que elles ens
expliquen com són les seves festes.
Hem intercanviat receptes de cuina i parlat de nens, d‘educació, de sanitat... de diferents temes que esperem que puguin
servir a les nostres amigues per moure's en la nostra complicada societat.
Si valoréssim tot el que estem fent, ens donaria un resultat
positiu per a tots. També hi ha coses negatives com uns tallers
que vam fer a l'institut i que van ser força decebedors per a
nosaltres, i no es va treballar de cap manera la interculturalitat,
més aviat al revés. Però fins de les experiències negatives es
pot aprendre.
No sabem el que es farà el curs vinent, però per a tots nosaltres ha estat una experiència enriquidora.
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