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L'escola sitgetana 
de Cambodja,  
més a prop

AlejAndrA Borrell

Tan sols baixar de l’avió vaig 
percebre l’essència del país. En 
la meva ment hi reapareixia el 
flaire tropical que em va fer re-
cordar tot el que havia viscut 
i après a Cambodja durant els 
mesos que vaig estar-hi. Quatre 
nens cridant “teacher”  amb una 
pancarta a la sortida de l’aero-
port van fer que tornès a la rea-
litat. Set mesos després d’haver 
marxat ja tornava a estar aquí, 
però aquest cop amb un gran 
projecte, per ajudar-los, entre 
mans.

Vaig posar els peus a ter-
ra a Cambodja amb l'objectiu 
de construir una escola rural. 
Aquest cop en comptes d’anar 
amb un mapa a la mà vaig arri-
bar amb els plànols a punt per 
començar les obres. És per això 
que el mateix dia d’arribar vam 
reunir-nos amb el constructor 
per tal d’acabar de pactar com 
ho faríem. No es va fer esperar 
gaire, el dia següent, a les 7 del 
matí, començaven a construir el 
lavabo. Tota la feina d’aquests 
últims mesos començava a ma-
terialitzar-se. 

Mai havia vist en algú les ga-
nes immenses de poder apren-

dre i compartir a l'escola com 
veig en ells. Malgrat la diferèn-
cia d'edat entre els nens i nenes 
que esperen poder assistir a les 
nostres classes, cap d'ells dubta 
a l'hora d'ajudar a transportar 
material, col·locar-lo, distribu-
ir-lo per tal d’agilitzar el procés 
de construcció i reduir l’espera.

L'entusiasme de tots em de-
mostra que aquestes quatre pa-

rets de fusta i bambú són molt 
més que això. I és que res és cap 
obstacle per seguir endavant.

Molts nens vénen diariament 
i veuen que està a punt de fer-se 
realitat la seva escola i que està 
a tocar i, la seva alegria dóna una 
empenta brutal al projecte.

Es va començar la construcció 
de la biblioteca on amb els pale-
tes contractats i l’ajuda dels ve-
ïns s’ha pogut pràcticament aca-
bar en menys d’una setmana. 
Així doncs, la setmana vinent 
reunirem a tots els nens i fami-
liars per acabar de concretar els 

horaris i començar les classes. 
No obstant, mentre no tinguem 
l'aula construïda, es comença-
ran a fer les classes a l’aire lliure. 

D’altra banda, durant els pro-
pers dies concretarem reunions 
amb les famílies que no perme-
ten que els nens assisteixen o bé 
amb aquelles que no tenen cura 
de l’assistència a l’escola públi-
ca per tal d’arribar a diferents 
acords per tornar a escolaritzar 
els nens i motivar-los per tal que 
assisteixin amb regularitat. 

Ningú dubta a l'hora 
d'ajudar per accelerar 

 les tasques de  
construcció de l'escola  

La construcció del centre avança amb la col·laboració dels veïns.

Alejandra Borrell relata l'experiència de 
construir un col·legi al país asiàtic


