
 

Benvolgudes i benvolguts,

El Sant Esteve de 2011, a Fandema, que amb mandinka vol dir ajuda’t a tu 
mateix, ha estat un dia tràgic. Si bé el foc, iniciat en el terreny del costat per 
cremar uns rostolls i ometre les indicacions d’apagar-lo per part de l’equip de 
Fandema, ha debastat les instal·lacions i equipaments del projecte, 
l’esperit de Fandema continua ferm i amb decisió de continuar. 

La simbiosi entre foc i vent ha reduït a la mínima expressió el punt de venta, 
les aules i la sala polivalent (encara no inaugurada), podent recuperar via 
reconstrucció parcial aquest darrer equipament. Tot el material per a la 
formació (mobiliari escolar, màquines i material de cosir, sistema d’energia 
fotovoltaica, ordinadors, etc.), material d’oficina (arxius, ordinadors, 
expedients, etc.) i inclús els productes ja elaborats per a les dones per a la 
venta (tie-dye, manualitats, peces cosides com davantals, etc.) està cremat. 

Diuen que el foc és devastador, i francament, ens ha deixat en unes condicions 
molt precàries, tant físiques com psicològiques. Un tornar a començar, però 
aquest cop, sabem que no és una aposta cega, sinó que tenim l’impuls i 
recolzament de 96 dones, més de 1300 persones de les seves famílies, el poble 
de Tujereng, entitats amigues, finançadors, i els amics/es, companys i 
companyes que hem compartit, moments, instants, emocions, somnis, etc. per 
anar construint, millorant i enfortint Fandema durant aquests darrers 3 anys.

Així que se’ns planteja la situació com un repte definitiu per Fandema, i sabent 
que la comunitat ens dóna tot el suport, considerem la resposta ineludible. Les 
dones de Fandema i les seves famílies, tota la comunitat de Tujereng i els seus 
voltants estan lluitant per normalitzar la situació en forma d’aportació de treball 
i espais per a continuar la tasca endegada.

El retràs que ens suposa només serà per agafar més impuls, renaixent poc a 
poc, com sempre hem fet. Ni les classes pararan ni les dones han perdut 
l’esperança. Mostra és que el primer dia del 2012, Fandema ha obert les seves 
portes fent un taller de tie & dye i un dinar comunitari per a tothom, mantenint 
l’agenda i la motivació. Una experiència commovedora amb molta força. Avui, 
s’han començat les classes havent treballat tota la setmana passada habilitant 
espais cedits, per persones individuals de Fandema com per la comunitat de 
Tujereng.

No volem tancar les portes...no volem que les beneficiàries, no disposin 
d’eines i materials per poder continuar aquest llarg i gran camí que acabem de 
començar...el camí del canvi, del creixement personal i de l’apoderament de les 
dones. En un context tant difícil necessitem, més que mai, tots els tipus de 
suport. I com sempre, el suport tant pot ser de materials, econòmic com de 
coneixement.



 

Solidança i Sant Just Solidari, com sempre donant tot el seu màxim suport, 
coordinaran la recollida de material, sent el punt de recollida per a 
l’enviament del contenidor, la Nau de Sant Joan Despí de Solidança 
(C/Disseminats 25, Les Begudes, 93 685 4434). Ells disposaran de la llista de 
material que es necessita i que en breu la farem arribar a tothom.

També Solidança gestionarà les aportacions econòmiques a través de la 
següent compta 2100-0449-05- 0200058129.

Per aquells que considereu que podeu aportar els vostres recursos tècnics i 
humans, feu-nos-ho saber per mail a mediambient@solidanca.cat i 
msambou@hotmail.com. 

Finalment, adjuntem un document per testimoniar què és Fandema amb un 
power point del projecte amb imatges de l’incendi. En breu, us enviarem un 
document sobre què és Fandema per a les dones, un esborrany d’unes 
entrevistes a 10 dones, tot el recorregut d’aquests dos anys. 

Gràcies i sabem per la resposta que hem rebut, que no estem sols en aquests 
moments.

Desitgem que el 2012 sigui millor que el 2011 i estem convençuts que segur 
que així serà.

L’equip de Fandema.

Tujereng, 2 de gener de 2012


