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Ha passat força temps des del nostre últim butlletí. Moltes novetats aquest 2018 ! Durant aquests mesos les activitats 

del JRS han crescut en escala i abast en els dos projectes: Maban i Yambio. Ha estat una gran oportunitat per servir i 

acompanyar els desplaçats de noves maneres i alhora temps de reptes per encarar el creixement i l’expansió.  Aquest 

2018 la inseguretat continua essent una trista realitat de part del nostre context, tant del JRS com de la resta 

d’organitzacions. A Yambio, al Juny uns quaranta menors van ser raptats de nit per un grup rebel local i encara estan en 

mans d’aquest grup armat. El 23 de Juliol, a Maban membres de la comunitat local vàren atacar coordinadament totes 

les seus de les ONGs, forçant l’evacuació de la majoria de treballadors humanitaris. Estem agraïts que no hem de 

lamentar cap mort, només alguns ferits lleus durant l’atac. Ara bé, el nivel de destrucció és molt gran i la majoria 

d’activitats estan aturades esperant la investigació del govern del Sudan del Sud. 

BUTLLETÍ # 9  GENER - JULIOL 2018  
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Cel·lebració de la primera graduació del programa 

de Formació de Professors [MABAN, Abril 2018] 

El 7 d’Abril els estudiants del programa de formació docent vàren 
completar amb èxit el curs intensiu de dos anys que el JRS ofereix en 
col·laboració amb Solidarity with South Sudan, certificat pel Ministeri 
d’Educació i acreditat per la universitat de Juba. Dels 36 estudiants que 
vàren començar el Març de 2016, 26 es vàren graduar, entre ells dues 
dones.  

La formació docent és una de les contribucions més valuoses del JRS 
per la comunitat local, doncs l’educació és lamentablement a la cua de 
les prioritats del govern Sudsudanès. Sovint els professors ensenyant a 
les aules no tenen prou formació acadèmica o professional i reben uns 
salaris ridículs, que arriben amb mesos de retard. Aquesta graduació és 
de fet la primera graduació d’educació terciària en tota la regió i suposa 
una contribució important per millorar el sistema d’educació primària.  

La primera meitat del 2018 ha vist 
créixer el JRS considerablement. Hem 
rebut els nous directors de Projecte 
tan a Maban com a Yambio. L’oficina 
nacional, encarregada de recolzar els 
projectes en el terreny, ara mateix té 
suficients membres també.  

Estem especialment agraïts als 
nostres donants principals pel seu 
support: ACNUR, PRM i Misean Cara. 
No podem oblidar les contribucions 
ben generoses de diversos membres 
de la Xarxa Jesuita Xavier (Irlanda, 
Alemanya i Entrecultures al 
capdavant) així com una gran 
quantitat de col·laboradors i 
benefactors d’arreu del món que fan 
possibe els nostres esforços diaris de 
caminar amb els desplaçats.  

L’inseguretat segueix sent molt 
present en aquest país. Malgrat tot, 
creiem que val la pena seguir 
invertint en el futur de les persones 
afectades pel conflicte. Amb la vostra 
ajuda estem decidits a seguir 
endavant, a no defallir. 

Espero i desitjo que gaudiu dels 
diferents articles aquí aplegats que 
pretenen acostar-vos algunes de les 
nostres activitats per fer possible un 
futur millor pel Sudan del Sud. 

P. Pau Vidal, SJ 

DEL DIRECTOR NACIONAL 

 

mailto:southsudan.director@jrs.net
https://www.solidarityssudan.org/
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Fisioteràpia en acció [MABAN, Maig 2018] 

Més de 40 refugiats i membres de la comunitat local col·laboren amb el JRS com a voluntaris fent visites regulars a les 

persones més vulnerables. Centenars de visites cada semana ajuden a identificar i recolzar les llars que necesiten un cop de 

mà. Aquests voluntaris ofereixen materials bàsics (menjar, sabò, linternes solars) i també ofereixen assessorament psicològic 

bàsic o fisioteràpia si s’escau. Els voluntaris han rebut del JRS formacions espefíciques en cada una d’aquestes àrees. El 

director del projecte, el P. Tony O’Riordan, dona fe del poder d’aquestes visites acompanyant Bolis un dels voluntaris de visita 

a un infant que havia rebut vàries sessions de fisioteràpia:  

“Bolis havia estat visitant aquest infant durant vàries setmanes seguides ja que amb prou feines podia 

gatejar. La semana anterior a la nostra visita, l’infant encara necessitava ajuda per mantener-se dempeus. 

Aquell dia que el vaig acompanyar a la visita fou la primera vegada que va veure l’infant caminar. Li vaig dir a 

en Bolis que no era només la fisioteràpia el que havia ajudat aquell infant, sinó també el temp que ell 

dedicava a visitar-lo, mostrant-li escalf i tendresa a través del contacte físic, fent-lo sentir important." 

Els serveis d’atenció als vulnerables també son oferts tres dies a la setmana al Centre de Dia del camp de refugiats de Doro a 

infants amb mobilitat reduïda o amb discapacitats físiques. Els infants i les seves famílies reben també un complement 

nutricional, sabó, i nocions bàsiques d’higiene, nutrició, cura personal i hàbits saludables.  

Futbolistes i constructors de Pau  
[YAMBIO i MABAN, Juny 2018] 

El 22 de Juny, una multitud d’unes 1000 persones es vàren 

reunir per gaudir d’un partit de futbol entre dues escoles 

secundàries recolzades pel JRS: Abangite College (“Unity 

Football Club”) i King’s College (“Peace Football Club”). 

Durant la mitja part, hi va haver missatges de part de 

diferents grups sobre la importància i la necessitat de la 

pau a Yambio. També es va fer èmfasi en el gran paper 

que els joves poden tenir en la construcción de la pau a 

Sudan del Sud.  

“Aquest partit demostra que apostem i ens comprometem a 

portar la pau a Yambio i a tot Sudan del Sud” va dir en Benjamin 

Matondo, el coordinador del Programa de Pau del JRS Yambio. 

“Aquest esdeveniment també mostra com els joves poden de 

fet mobilizar-se en favor de la pau a la comunitat.” 

De manera similar, a Maban les activitats esportives i 

recreatives són eines poderoses per enfortir els vincles i 

els vincles socials. Regularment els joves del camp de 

refugiats de Doro organitzen activitats acrobàtiques, arts 

marcials, futbol, volleyball, música i teatre. La participació 

en aquestes activitats fomenta el desenvolupament 

psicològic saludable dels joves i enforteix les seves 

habilitats interpersonals com el lideratge, la resolució de 

conflictes i la comunicació.  

Recolzant l’educació de les noies  
[YAMBIO, Gener 2018] 

A Sudan del Sud les noies han de remuntar grans 

obstacles culturals i pràctics per tal de completar 

l’educació. El matrimoni infantil, l’embaràs prematur i 

les feines de casa, entre d’altres, sovint impedeixen a 

les noies i dones joves anar a l’escola. Moltes no 

poden acabar ni la primària.  

A Yambio, el JRS les ajuda amb sabò i compreses per 

tal que pugin seguir anat a l’escola els dies que tenen 

la regla. També els hi oferim beques per ajudar a 

cobrir el cost de l’educació, així com programes 

d’assessorament i coaching. 
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Capacitació per  l’assessorament: construïnt comunitats compassives   
[MABAN, Juny 2018] 
En els 4 camps de Maban vàren tenir lloc cerimònies de graduació per celebrar el final exitós dels cursos de 8 setmanes 

sobre habilitats bàsiques d’assessorament psicològic. El curs incloïa temes com: l’escolta empàtica, com fer preguntes 

obertes, confidencialitat, problemes de salud mental i tècniques de gestió de l’estrés. Els participants també vàren 

aprendre a identificar els senyals dels transtorns de salud mental seriosos (com el transtorn bipolar, la psicosis o les 

idees suicides) i com derivar-los a atenció especialitzada. Els graduants ara s’enduen aquestes noves competències per 

ajudar els seus veïns i les seves comunitats per poder gestionar millor l’adversitat i viure de manera més saludable. 

Formació en llengua vernàcula  
[YAMBIO, Juliol 2018] 

A Sudan del Sud es parlen més de 60 llengües 

indígenes i totes estàn incloses en el pla d’estudis de 

l’escola primària. A Yambio, la llengua local és el 

Pazande. Malauradament, molts professors no tenen 

les capacitats suficients per ensenyar als infants la 

seva pròpia llengua materna. A finals de Juliol el JRS 

va oferir un taller intensiu de 2 dies a la seu del 

ministeri d’educació de la regió per a 25 mestres per 

millorar les capacitats tècniques. Materials 

pedagògics vàren ser també desenvolupats. Amb 

aquest curs, els profesors podran oferir lliçons en 

Pazande adequades i atractives als seus alumnes.  

DIA MUNDIAL DEL REFUGIAT: 20 de Juny  

(esquerra) El Dia Mundial dels Refugiat es va celebar 

en els camps amb actuacions musicals, plantant 

arbres i amb discursos de membres del govern local 

així com líders de la comunitat de refugiats. Als 

nostres centres els treballadors i voluntaris es vàren 

reunir per reflexionar sobre la importància del dia. El 

director del JRS Maban, Tony O'Riordan, escriu: 

"Aquest matí, hem convidat a tothom a escriure 

missatges en algunes pissarres distribuïdes en 

diferents punts per commemorar el Dia Mundial del 

Refugiat. M’ha agradat el missatge: ‘ELS REFUGIATS 

SÓN ÉSSERS HUMANS COM NOSALTRES.’ Per a mi 

aquesta és l’essència del que aquest dia significa.  

Recordem que hi ha quasi 70 millions de persones a 

tot el món que són com nosaltres. Volen viure en pau 

i tranquilitat, volen estar amb les seves famílies i 

desitjen mantenir l’esperança, com nosaltres.  

Com desitjaria que Europa recuperés la seva pròpia 

història de cerca d’asil i de refugi. Podem encara 

recuperar el sentit de generositat i l’obligació vers els 

més necessitats d’aquest món?” 

Superar la violència sexual i de gènere  
[MABAN, Maig 2018] 
La violència sexual i domèstica és un dels problemes que afecten a moltes de les dones a Maban. Matrimonis infantils, 

violència domèstica i violacions són per desgràcia massa comuns. La protecció de les víctimes és feble i els mecanismes 

perquè els agressors siguin portats als tribunals són encara molt inadequats. Durant aquest 2018 el JRS segueix treballant 

amb altres organitzacions a Maban (Save the Children, DRC i l’ACNUR) per oferir serveis i acompanyament a les víctimes. 

Aquest any el JRS ja ha rebut centenars de peticions per formar part dels grups de suport per a víctimes de la violència 

sexual i de gènere. Aquests grups es reuneixen durant 8 setmanes per compartir les seves experiències, parlar sobre 

relacions saludables i recolzar-se mútuament. Són també un espai d’ajuda a gestionar les emocions, l’estrès i l’ansietat. 
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VISITES I ALTRES BREUS  

[FEBRER] JRS USA, l’Oficina Regional de Programes i representants 

d’ENTRECULTURAS van fer una visita a Maban i Yambio per recollir informació 

per campanyes de comunicació del JRS i vàren preparar propostes de 

finançament 

[MARÇ] Alessandro Aliffi, logista de la Oficina Internacional del JRS, va visitar 

Maban i Juba per enfortir els nostres procediments de logística i suministraments 

 [MAIG] Brian Cranmer, consultor de JRS Internacional, va realitzar formacions a 

Maban i Yambio sobre la protecció de menors al personal del JRS, voluntaris i 

membres de la parròquia per tal d’ajustar les nostres activitats a les millors 

pràctiques de protecció infantil 

[MAIG] Heidy Foster, CEO de Misean Cara juntament amb Paul Gichuki i el 

fotoperiodista Paul Jeffrey vàren visitar Maban. Pots veure algunes de les fotos i 

videos aquí: http://www.miseancara.ie/ 

[MAIG] El P. Jesuita Cyriac Malasi (de Tanzania) va visitar Maban per fer un estudi 

de les instal·lacions del JRS i va desenvolupar els plànols arquitectònics per 

l’expansió de les instal·lacions i noves construccions per acollir el creixement del 

projecte. 

[JUNY] Tres membres d’ALBOAN (ONG Jesuita Basca) vàren visitar Maban i 

Yambio per entrevistar víctimes de violència sexual i de gènere. 

[JULIOL] Evaluadors d’ENTRECULTURAS (ONG Jesuita Espanyola) i un Oficial de Programes de l’oficina regional del JRS vàren iniciar 

una evaluació externa del projecte de Maban. Per desgràcia, degut a l’atac del dia 23 de Juliol, la visita es va estruncar i l’evaluació 

no es va poder completar. 

[ESTIU] Cinc JESUÏTES EN FORMACIÓ vàren passar vàries setmanes amb el JRS Maban entre l’Abril i el Juliol:  P. Chris Johnson (USA); 

P. Francis Nguyen (Filipines); Francis Koshoffa (Nigèria); Amade Assane (Txad); i Iñigo Alcaraz (Espanya). Vàren participar en les 

visites als vulnerables, ajudaren en el Centre de Dia per infants amb discapacitat i vàren donar un cop de mà en l’administración, en 

les activitats pastorals (eucaristies, formació de joves i catequistes), educatives i els cursos d’informàtica, entre d’altres. 

[JULIOL] Pots llegir un testimoni personal sobre l’incident de Maban "A trail of destruction and uncertainty " aquí: http://jrsea.org/ 

Nous membres de l’equip 

Maban 

Director de Projecte, P. Tony O’Riordan SJ, arribà 
al Març 

Supervisor d‘Informàtica, Charles Kokosura, 
arribà al Març 

Coordinadora de Psicosocial, Cait O’Donnell, 
arribà al Maig 

Oficial de Finances, Mary Mecha, arribà al Juliol 

Equip d’Administració, 5 noves persones han 
arribat des del Gener 

Equip de Psicosocial, 5 noves persones han 
arribat des del Gener 

Equip d’Educació, 19 noves persones han arribat 
des del Gener 

Yambio 

Director de Projecte, Felix Omollo, arribà al Març 

Coordinador d’Educació, James Tako, arribà al 
Maig 

Juba Oficina Nacional 

Oficial Nacional de Programes, Macarena Costa, 
arribà al Febrer 

Gerent Nacional de Finances i Administració, 
Tizazu Adamu, arribà al Maig  

Han marxat 

Coordinador de Psicosocial, Moffat Phiri, va 
marxar a l’Abril i es va reincorporar al JRS Malawi 

Logista, Oficina Nacional, Johnny McCLuskey, va 
estar amb nosaltres al Febrer i Març 

JRS Sudan del Sud 

Actualitzacions de l’equip  
Trobada d’equip  
Durant l’última setmana de Juny 

els equips coordinadors de 

Maban, Yambio i Juba es vàren 

reunir durant 4 dies per planificar 

l’estratègia i les activitats del 

2019, revisar els presupostos 

anuals i créixer en lideratge 

compartit. Va ser també una molt 

bona ocasió per conèixer-nos més 

i millor. 11 persones i 9 països 

representats, quin gran regal 

tanta diversitat. 
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