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Doble benedicció per l’acció psicosocial 
Diu la dita que després de la tempesta arriba la calma, la qual cosa és 
ben certa si observem la situació al camp de refugiats de Doro. De-
sprés de diferents episodis d'inestabilitat i conflictes entre la comuni-
tat local i refugiada durant la primera meitat d'aquest any, actualment 
el camp gaudeix d'un agraït sospir d'alleujament.

Els conflictes i lluites, a mode de tamborinades, van interrompre les 
nostres  activitats  psicosocials.  No  obstant  això,  l'estabilitat  que  va 
amainar fa uns mesos al camp, unit al finançament de BPRM per a les 
nostres activitats psicosocials, és el que l'equip del SJR descriu com 
una "doble benedicció".

Aquesta calma després de la tempesta ha estat testimoni del creixe-
ment del nostre equip, tant en nombre de membres com en varietat 
d'activitats:  propostes  recreatives  per  a  joves,  cursos  de  counseling, 
activitats esportives, tallers inclusius per la infància discapacitada, vis-
ites a domicili als més vulnerables ...

El nostre centre al camp de Doro és ara un fantàstic recurs d'activitats 
psicosocials. Moffat Mpweya-Phiri, Coordinador Psicosocial
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In s e g u re t a t  a 
Maban 

Una disputa territorial va 
irrompre el passat 17 
d'agost quan forces del 
comtat de Maban es van 
enfrontar a les del nou 
comtat d'Adar després 
que el seu nou alcalde es 
dirigís a aquest lloc per 
hissar la nova bandera. 

Joves de Maban i Melut es 
van mobilitzar després 
d'aquests enfrontaments i 
els combats entre les fac-
cions es van reprendre 
durant els dies següents. 

Alguns integrants del nos-
tre equip van ser evacuats 
com a mesura preventiva 
mentre la resta de mem-
bres sobre el terreny 
preníem les degudes pre-
caucions, mantenint oberts 
els canals de comunicació 
i limitant a l'essencial els 
nostres moviments. 

Un altre motiu de preocu-
pació és el conflicte obert 
al Nil Blau, amb constants 
enfrontaments entre les 
faccions de l'SPLA-N, es-
pecialment quan els com-
bats es produeixen prop 
de la frontera de l'Alt Nil o 
fins i tot dins del territori 
Sud Sudanès, en el nostre 
comtat de Maban. 
María C. Jiménez, Directora 
de Projecte en funcions
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Més noies als cursos d'Anglès 
Més de 150 noies es van inscriure el passat mes d'agost a la seg-
ona edició  dels  cursos  d'anglès  que ofereix  el  nostre  Centre 
d'Aprenentatge Arrupe.

Per primer cop hem dedicat una classe exclusivament al públic 
femení.  Es  tracta  d'un  grup  d'estudiants  sense  coneixement 
previ d'anglès.

Aquesta  iniciativa  ha  contribuït  a  augmentar  el  percentatge 
d'alumnes en els nostres cursos. Actualment, d'un total de 496 
estudiants, 163 són dones. Això es tradueix en un 33% de partic-
ipació femenina en els cursos de llengua anglesa.

Motivar la partic-
ipació  d'alumnes 
en  les  diferents 
iniciatives  educa-
tives  és  un  con-
stant  repte,  no 
només  pel  SJR 
sinó també per a 
les altres agències 
que  o fere ixen 
serveis  educatius 
a Maban.

Altres iniciatives es duran pròximament a terme per assegurar 
que més  dones  participin  en els  cursos  del  nostre  programa 
d’Educació. Nyamweya Omari, Coordinador d´Educació
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El nostre equip:  
Dorothy Agoe 

Vinc d'una família catòlica i el meu 
somni de sempre era treballar en 
una organització catòlica. Crec en 
les paraules de Mateu quan diu: 
alòl que demaneu en la pregària us 
serà donat si teniu fe. Així que grà-
cies a ell i a Google, avui formo 
partd del Servei Jesuïta per als 
Refugiats. 
Actualment, el meu rol al SJR és 
d’assistent del coordinador psi-
cosocial. Treballo amb persones 
amb discapacitats, tinc cura de nens 
discapacitats i dono tallers de 
counseling. També derivo casos a 
altres organitzacions, ofereixo su-
port material als més vulnerables i 
superviso als membres de la comu-
nitat que participen en les activitats 
de rehabilitació. 
El que més m'agrada de la meva 
feina és veure els nens discapacitats 
caminar després de fer els exercicis 
físics diaris. 

Dorothy Agoe 

Assistent del Coordinador Psicosocial
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Celebració de Sant Ignasi

Els membres de la família ignasiana són cridats a ser "homes i dones per als altres". De fet, l'espiritualitat 
ignasiana ens anima a establir vincles comunitaris, compartint els nostres dons i servint als altres. En 
l'exercici de servir, ens posem a la pell dels altres i creixem en la necessària virtut de la compassió.
L'espiritualitat ignasiana també ens ajuda a relacionar-nos amb Déu, ens guia en la presa de decisions, en-
coratja la gratitud i l'optimisme i ens ajuda a fer del món un lloc millor.
El passat mes d'agost, tot el personal del SJR a Maban vàrem celebrar el dia de Sant Ignasi, tot com-
partint la manera en què ens va impactar el seu exemple de vida i els accents de l'espiritualitat que porta 
el seu nom. Déu és present en totes les coses. Mantinguem oberts els nostres cors per, en tot, servir i es-
timar! A. Sánchez, Coordinador de Pastoral 
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Inundacions a Maban 

El Ministeri de Salut de l'Estat ha reconegut que les recurrents inundacions han causat diversos morts i fer-
its i han alterat severament la vida 
quotidiana de més de 650 llars en vuit 
viles del comtat de Maban, a l'Alt Nil. 
El risc de malalties transmeses per 
l'aigua arran de les inundacions és 
real. L'epidèmia de còlera ja ha afec-
tat a milers de persones al país i les 
agències miren d'actuar ràpidament 
per evitar la propagació de malalties 
com la malària. 
Les inundacions també han destruït 
camins, escoles, llars i cultius en totes 
les zones afectades. Actualment, són 
moltes les persones que es troben 
desplaçades, necessitades d'habi-
tatge temporal i d'ajuda humanitària 
urgent. Moltes gràcies per la vostra pregària i la vostra ajuda.  
María C. Jiménez, Directora de Projecte en funcions 
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Taller per noies i joves a l' Arrupe 

Les guerres, els conflictes i els desastres naturals 
no perdonen als infants. De fet, són la infància i la 
joventut els qui més els pateixen.

Per infants i joves en situació d'emergència, l'edu-
cació és una taula de salvació. 

Les escoles ofereixen estabilitat  i  una estructura 
bàsica per ajudar-los a gestionar el trauma al qual 
s'han vist exposats.

 De fet, l'escola els protegeix de molts dels perills 
físics que els envolten, inclòs l'abús, l'explotació i 
el reclutament en grups armats.

No obstant  això,  en  entorns  afectats  per  con-
flictes, les noies tenen 2,5 vegades més probabili-
tats que els nois de quedar-se fora de l'escola.

El mes passat vàrem dedicar un taller específic 
per a noies i joves al Centre d'Aprenentatge Ar-
rupe, ja que s'ha demostrat que invertir en l'edu-
cació de les noies comporta clars beneficis per a 
la salut i  el futur econòmic de les dones joves, 
millorant  així  les  expectatives  de  tota  la  seva 
comunitat.

María C. Jiménez 
Directora de Projecte en funcions
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PISSARRA 

✦ Una delegació conjunta del Ministeri d'Educació i de la Universitat de Juba va visitar el nostre Centre de 
Formació del Professorat al Centre d'Aprenentatge Arrupe. 

✦ Gregory St.Arnold, Coordinador Regional d'Educació, va visitar les nostres activitats i ens va ajudar a 
planificar i millorar la intervenció educativa del proper any 2018. 

✦ L’SJR va rebre a Juba una delegació de l'Oficina de Població, Refugiats i Migració dels Estats Units 
(BPRM) que està finançant una part important de les nostres activitats psicosocials. 

✦ El nostre Coordinador d'Educació Nyamweya Omari va visitar el Centre de Formació de Professorat que 
l'ONG Solidarity with South Sudan dirigeix a Yambio, a fi de motivar noves sinergies i vincles de 
col·laboració. 

✦ El nostre equip d'intervenció Psicosocial va donar la benvinguda a 19 nous membres que contribuiran a 
expandir les activitats del SJR entre els refugiats i la comunitat local. 


