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L’escola sitgetana a Cambodja 
aconsegueix doblar els alumnes 
Les aportacions solidàries, moltes d’elles provinents de persones o empreses sitgetanes, 
permeten que el projecte de l’ONG Camboya Sonríe continuï creixent

ALBA LÓPEZ VARAS

Mentre planificaven el seu viatge 
per Vietnam, Cambodja i Tailàn-
dia, els dos fotògrafs sitgetans 
Lambert Gràcia i Salvador Cañe-
llas van conèixer, a través de les 
pàgines de L’Eco, el projecte hu-
manitari que la sitgetana Alejan-
dra Borrell està duent a terme a 
Cambodja des de finals del 2015: 
la construcció d’una escola que 
actualment dóna cobertura i as-
segura l’educació de més 200 in-
fants de la zona. Els dos fotògrafs 
van entendre que el seu viatge 
no seria complet si no incloïen la 
parada dins el seu trajecte, així 
que s’hi van posar en contacte 
a través del correu electrònic i, 
fins i tot van poder parlar-hi en 
persona quan Borrell, que viu al 
país asiàtic durant tot l’any, feia 
una estada a Sitges. D’aquesta 
trobada en van sortir tres apadri-
naments a tres nenes del centre 
i el compromís de col·laborar-hi 
en la mesura del possible. 

Malgrat tota la informació re-
buda, la visita a l’escola, el passat 
mes de novembre, va impactar 
els dos viatgers: “La feina que 
està fent l’Alejandra a Cambodja 
és increïble”. Salvador Cañellas 
relata com la sitgetana i el seu 
amic cambodjà Bear Chamnan 

han aconseguit construir, en un 
camp erm on no hi havia res –i 
gràcies principalment a l’ajuda 
de diferents iniciatives dutes a 
terme per particulars i també per 
empreses sitgetanes– un centre 
educatiu amb dos petits barra-
cons per a aules, una biblioteca, 
lavabos i, fins i tot, una zona de 
gronxadors. A més de l'ensenya-
ment, l'ONG Camboya Sonríe 
proveeix els infants de material 
escolar i, quan fa falta, de mitjà 
de transport (sobretot bicicletes) 
per assegurar que els infants pu-
guin arribar al centre. Part de les 
aportacions solidàries es desti-
nen, tanmateix, a donar resposta 
a les necessitats de caràcter ur-
gent de les famílies en situació 
d’extrema pobresa repartint, si 
cal, aliments, medicaments o al-
tres tipus d’ajuda.

Lambert Gràcia explica com 
es va convéncer de la necessi-
tat d'ajudar l'entitat: “Portava 
temps volent col·laborar amb 
una ONG, però no m’acabava de 

decidir perquè no veia de qui-
na forma concreta s’invertien 
els diners”, explica, un fre que 
va desaparèixer quan va entrar 
en contacte amb el projecte de 
l’Alejandra. A l’escola, “saps 
exactament què en fan i de 
quina forma repercuteix en la 
vida d’aquells infants”. Gràcia 
i Cañellas han estat testimonis 
de la situació en la què viuen les 
famílies a les que ajuda l’ONG, 
una situació “realment de su-
pervivència”, segons Cañellas, 
que ja ha anunciat la seva in-
tenció de tornar l’any que ve.

Les col·laboracions han per-
mès que el projecte de l’escola, 
que va començar el curs 2015-
2016 amb 102 nens, hagi po-
gut ampliar les places durant 
aquest any, fins a acollir 200 in-
fants de cinc nuclis rurals dife-
rents. A més, durant aquest se-
gon any, l’equip ha pogut assolir 
una altra de les fites marcades 
durant l’any anterior, l’amplia-
ció del rang d’edat, amb un grup 
de joves de setze a 23 anys. De 
cara al 2017, Camboya Sonríe 
espera poder seguir creixent, 
amb l’objectiu de construir una 
nova aula, millorar la instal-
lació actual d'electricitat del 
centre i poder dispensar un es-
morzar nutritiu als alumnes. 

L’ONG acull actualment 
més de 200 infants i 

joves d’entre  
vuit i 23 anys

L’experiència viscuda a Cambodja per Lam-
bert Gràcia i Salvador Cañellas els va mar-
car de tal manera que, a la seva tornada, els 
dos sitgetans han aconseguit contagiar la 
seva il·lusió i les seves ganes de col·laborar 
amb el projecte a altres ciutadans. 

Després de sentir el relat de Lambert 
Gràcia sobre la feina que feia l’ONG, Raquel 
Parra, la responsable de la botiga KELA al 
carrer Parellades, s’ha compromès a donar 
a l’ONG tota la roba sobrant de la tempo-
rada d’estiu per a infants d’entre sis i set-
ze anys. D’altra banda, tant les donacions 
puntuals com els apadrinaments d’infants 
es poden seguir realitzant, en qualsevol 
moment, a través del web http://camboya-
sonrie.com, o del mail info@camboyason-
rie.com, així com del número de compte: 
ES90 00492990212814571531

Propera entrega de 
roba per a infants 

des de Sitges

Alejandra Borrell amb els alumnes d'una de les classes de l'escola.  (  LAMBERT GRÀCIA)

Dues nenes llegeixen al pati.  (  SALVADOR CAÑELLAS)


