CASAL D’ESTIU A FEZZOU (MARROC) , AGOST 2012
Durant la última quinzena d’agost i els primers dies de setembre d’aquest any
vaig estar participant en un projecte solidari al poble de Fezzou, situat al sud
del Marroc. Vam anar al Marroc un grup de quinze persones de diferents edats
i diferents llocs de Catalunya i la nostra tasca va consistir en muntar un casal
d’estiu per als nens i nenes de Fezzou d’entre sis i dotze anys. Aquest projecte
que vam dur a terme s’inclou dins d’un projecte més gran, que és el “Projecte
de suport a l’escolarització i al reforç escolar a Fezzou”, dirigit per l’Associació
AFELLA.

Fezzou és un poble que es troba al sud del Marroc, enmig del desert, i fa
frontera amb Algèria. Arribar-hi va ser una aventura ja que el nostre avió va
aterrar a l’aeroport de Marrakech el 17 d’agost. Això va suposar haver de fer
ruta amb una gran furgoneta durant dos dies fins arribar al sud del país.
Anàvem acompanyants en tot moment d’uns guies natius del Marroc. Durant el
dia vam fer quilòmetres tot aprofitant per fer una mica turisme, i durant la nit
ens vam allotjar en albergs molt acollidors. Vam arribar a Fezzou el dia 19
d’agost a la nit i ens vam instal·lar a la casa on viuríem les següents setmanes.
Era una casa feta de maons i ciment i no estava acabada del tot. Tot i això era
molt confortable. La casa no tenia llits per això vam col·locar catifes a la
terrassa i allà hi vam dormir deu nits. Vam conviure amb l’amo de la casa, la
seva família, i la família dels guies que ens havien portat fins a Fezzou.

El dia 20 d’agost a la tarda vam començar el casal. Des d’aquí, prèviament
havíem organitzat les activitats que duríem a terme i havíem escollit un centre
d’interès comú a tots els subgrups del casal per tal de facilitar la feina. El centre
d’interès que vam escollir va ser “El circ de Fezzou”. Per introduir el tema al
poble i per tal de donar-nos a conèixer, el dia 20 d’agost ens vam disfressar
d’acord amb la temàtica, ens vam passejar pel poble fent participar tant als
nens com els joves i els grans, i amb l’ajuda de la gent de Fezzou vam
organitzar els grups de nens i nenes per edats. En van resultar tres grups: els
animals (nens i nenes de sis a vuit anys), els pallassos (nens i nenes de nou a
deu anys) i els acròbates i domadors (nens i nenes d’onze a dotze anys). Hi ha
haver nens i nenes del poble que no van poder participar de les activitats del
casal ja que no tenien la edat suficient, eren massa petits.

A partir d’aquí, el dia 21 d’agost vam començar a fer les activitats del casal.
Durant els matins fèiem una hora de classe de bereber per tal de tenir alguna
noció de l’idioma i facilitar una mica la comunicació amb els nens i alguns joves
i grans, i també preparàvem tot el material que necessitàvem per la tarda. Els
habitants de Fezzou ens han habilitar una casa on hi havia vàries sales i un pati
bastant gran amb un pou, i allà vam dur a terme el casal. El clima marcava molt
el ritme i l’horari de les activitats, per això es va decidir fer el casal des de les
quatre a les set de la tarda, era inviable fer el casal en les hores de més sol.
Del 21 fins al 24 d’agost vam fer cada dia el mateix i vam anar coneixent els
nens i el poble. Durant les tres hores de casal fèiem manualitats i jocs, alguns
relacionats amb l’eix temàtic del circ i alguns no. Enmig d’aquests hores
deixàvem una estona no massa llarga d’esbarjo per als nens, i els mateixos
habitants de Fezzou que ens ajudaven al casal servien te i galetes per a tots.
També vàrem organitzar una gimcana per setmana (en total dues) on vam
barrejar tots els nens del casal i van participar en una
típica gimcana d’aquí, tot i que sempre teníem en compte i
valoràvem el lloc on estàvem i la cultura que condicionava
alguns comportaments entre els nens, joves i grans.

Després d’haver carregat piles durant el cap de setmana, el dilluns 27 d’agost
vam reprendre el ritme del casal. Aquesta setmana va ser diferent ja que el
dijous seria l’últim dia i faríem la cloenda del casal. Dilluns i dimarts vam
continuar fent jocs i manualitats, i vam estar preparant les disfresses, màscares
i joguines pel dia del tancament del casal. Dimecres vam fer la segona gimcana,

i dijous va ser l’últim dia del casal. Després de fer comiats en els petits grups
d’edat, vam berenar i ens vam disfressar en funció del grup en què estàvem.
Llavors ens vam disposar a fer la cercavila fins la Mezquita, un punt de trobada
del poble. Allà, els monitors ens vam repartir per l’espai i vam fer jugar tots els
nens i nenes del poble, tant si venien al casal, com si no. Es va animar tot el
poble a jugar i participar i va ser molt bonic. Finalment, vam cantar i ballar una
cançó tots junts per acomiadar-nos. L’endemà tornàvem a desfer el camí que
havíem fet des de Marrakech fins arribar a Fezzou. Tot i la tristesa que ens feia
marxar de Fezzou, vam marxar contents d’haver aconseguit el que ens havíem
proposat des d’aquí: mostrar als habitants de Fezzou el que és un casal d’estiu,
si més no, posar les bases perquè aquest projecte continuï. D’aquesta manera,
seran capaços de promoure un altre casal d’estiu i oferir als nens i nenes del
poble activitats d’aprenentatge i lleure durant l’estiu.

