


Descripció del projecte

Aquest projecte estava dirigit

a joves de Catalunya i Níger

que estiguessin estudiant la

llengua francesa, i a l’hora

interessats en practicar-la, i

així progressar tots d’una

manera atractiva i molt

engrescadora.



Finalitat

Aprofitar una oportunitat

per captar l’interès dels

joves d’aquí i d’allà, i així

poder conèixer les realitats

del lloc d’origen de l’altre.



Activitat

Vàrem pensar que seria molt

interessant per uns i altres

cartejar-se, creant una vinculació i

un interès recíproc, aprenent

l’idioma, tot enviant i rebent

notícies d’amics que es troben tan

allunyats, tan físicament com

també culturalment, contribuint a

una:

SOLIDARITZACIÓ DE 
CULTURES.



L’entorn dels protagonistes

Coneixem IES l’Alzina



Coneixem el Foyer 
“Residència”



Alguns dels 
protagonistes del 

projecte



Execució

L’Institut Alzina proposa:

➢ Desenvolupar-ho durant tot

el curs.

➢ Intercanviant una carta

mensual.

➢ Amb un tema concret.



Els temes proposats

➢ Se présenter et parler de leur 

famille et de leurs amis.

➢ Mon quartier, ma ville ou mon 

pays.

➢ Mon lycée. Les matières qu’on 

étudie. 

➢ Le système scolaire de mon pays.

➢ Les fêtes et traditions de mon 

pays.

➢ Mes sports préférés.

➢ Mes chanteurs/chanteuses ou les 

styles 

➢ Recettes de cuisine typiques de 

mon pays.

➢ Mes projets d’avenir



Els temes tractats

Pels diversos problemes, que

després comentarem, s’han

pogut tractar els tres primers

temes.

➢La seva presentació, la de la

família i els amics, també les

seves aficions.

➢El meu barri, la meva ciutat i

el meu país.

➢El sistema escolar al meu país.

A tercera carta vàrem demanar

als joves del foyer, si podien

afegir què en pensen de la Pau

al seu país, el Níger.



Desenvolupament

Dur a terme el Projecte ha estat
força problemàtic:

➢ A la zona pateixen una situació

de“Guerra de guerrilles”

➢ La presència de Boko Haram,

branca de l’Estat Islàmic, ho

complica molt.

➢ Que s’està matant, segrestant,

cremant esglésies, escoles...

➢ També ha estat molt complicat

fer arribar les cartes a Torodi i

aconseguir enviar les respostes.



Obstacles del projecte

➢ No tenen accés a Internet ni

possibilitat de tenir dades al

mòbil.

➢ L’Isidro, missioner a Torodi, era el

nostre pont, però donada la tensió

que es vivia a la zona, el van

“recloure” per seguretat a la

capital del país, Niamey, a uns

80km de Torodi.

➢ Al poc temps el van tornar a

traslladar a un altre zona més

tranquil·la, però molt més

allunyada, uns 350Km.

➢ Finalment el van tornar a Espanya,

sense poder gestionar la 3a

remesa de cartes.



Obstacles del projecte
➢ Per aquest motiu les cartes de la

tercera resposta, va quedar en

suspens.

➢ Són aquestes cartes les que se'ls

hi havia demanat que afegissin la

seva opinió sobre la Pau.

➢ Els joves del foyer a mida que

s’acaben els exàmens, tornen a

casa seva.

Un altre ajut!

Gràcies a l’ajuda d’un rector

“proper” vàrem poder aconseguir 7

respostes de joves que encara

estaven al Foyer.



Resultats

Vistes les circumstancies 

podem assegurar que ha 

estat tot un èxit:

➢ S’han fet 3 remeses, 90 cartes.

➢ No ho han fet com una feina.

➢ Han aprofitat una possibilitat per

poder conèixer una altra realitat.

➢ S’ha establert un vincle molt

interessant.

➢ Ressaltem que ho han fet amb

total interès, expressant els seus

sentiments i desitjos.

➢ Segur que també tots han

millorat el nivell de francès.



Agraïments

➢ Felicitem de tot cor a tots els

joves que han participat, per la

tasca ben feta.

➢ Agraïm particularment a

l’Institut Alzina que gràcies a la

Directora i a la Professora de

francès, que van creure amb el

projecte i l’han fet possible; fent

el seguiment, marcant les

pautes, i adaptant-se a les

circumstancies,...



Agraïments

➢ També agraïm d’una manera

especial a l’Isidro, missioner a

Torodi, per la seva voluntat i

implicació.

➢ Donem les gràcies també a tots

els altres col·laboradors que

hem tingut.



Mostra de les cartes

Pour E. L.
Bonjour,
Je m’appelle M. N., je suis une fille,  
j’adore la pizza, j’ai  quatorze ans, j’habite 
à Barcelone depuis ma naissance et je 
l’aime beaucoup. Je ne suis pas bonne en 
français, mais je vais essayer de bien faire 
cette lettre.
Ma famille n’est  pas grande. Nous 
sommes quatre: ma mère N., mon père 
O., ma petite soeur A. et nous avons un 
chat, il s’appelle Otto. Mes grands-parents 
habitent à leur village et  c’est assez loin.
Mon amies sont très étranges, mais je les 
aime beaucoup. Elles sont très 
affectueuses et amusantes, normalement 
nous nous entendons très bien.  Nous 
sortons habituellement les vendredi et 
nous faisons un tour par le quartier. 
J’espère recevoir ta lettre vite.
Au revoir!!
M.





P. Y. (1º ESO)
Salut encore!
Pour moi, c’est très émouvant de te connaître, une personne
qui habite tellement loin de moi!
En cette lettre je vais te parler de mon quartier, ma ville et le
pays où j’habite.

J’habite à Barcelone, c’est une ville qui se trouve en Catalogne,
en Espagne.
Barcelone est une merveilleuse ville qui a la mer et des
montagnes, on peut trouver beaucoup de musées, monuments
historiques et modernes, quartiers très spéciaux, parc uniques
et une ambiance magique.
On doit visiter à Barcelone des lieux comme “La Sagrada
Familia” (qui est en construction depuis plus de 100 ans), le
“Parc Güell”(qui est le lieu de la photo), “Montjuïc”, la Maison
Milà... sont très importants et sont indispensables au moment
de visiter Barcelone.

Il y a des années, Sant Andreu était un village et aujourd'hui
est un quartier très familier avec beaucoup de lieux où passer
le temps.

J’aime ma ville en mon quartier. Et toi? Je veux connaître les
tiens aussi.
Au revoir!
J.





Hola I.!
M’ha agradat la teva carta, com estàs? A
Barcelona tot és normal.
Avui us parlaré de la meva ciutat.
Barcelona és una ciutat on tothom voldria viure.
Per què? Perquè hi ha llocs molt diferents: Sagrada
Família (és molt famós), Park Güell, Plaça
Catalunya; qui està ple de gent ...
Us presento imatges de tots aquests llocs!

Però el que més m'agrada de Barcelona és la seva
platja. A l'estiu, hi aniré gairebé cada setmana
amb els meus amics per submergir-nos junts. :)
El meu barri es diu Congres. No és molt conegut,
però també ho estimo perquè allà he estat tota la
vida.
I tu? Com és el teu barri?
Vull saber coses de on vius!
Una abraçada molt gran
M.





Pour: L. W.

Salut L.,

Merci pour ta lettre, je suis contente de te connaître. Je vais

te parler de mon lycée et de mes études. Je vais à un lycée qui

s'appelle Alzina. Je n'ai pas besoin de marcher longtemps

pour venir au lycée, c’est à 15 minutes de ma maison. Je suis

en quatrième

année d’ESO, c’est ma

dernière année dans le

secondaire obligatoire.

Avant d'aller au lycée,

je suis allé à l'école primaire de 6 à 12 ans. Après je ferai la

première pour préparer le baccalauréat.

Mes matières préférés sont biologie et mathématiques. Je

déteste l’histoire et la géographie. J’aimerais étudier quelque

chose liée à la science et aller à l'université.

J’attends ta réponse,
A. M.
(la photo est de mon collège)





Per  Z.,

Salut Z.,

Com estàs? Estic molt feliç de la teva resposta, 

espero que tu i la teva família us trobeu bé. Jo 

estic bé també, la meva família esta de 

meravella, però els estudis no han anat tot lo bé 

que hagués volgut, amb la inseguretat d’aquest 

any. Avui la inseguretat està al Níger, 

individus no identificats detesten les nostres 

escoles en llengua francesa, però no estic gens 

contenta. Cremen les nostres escoles i maten 

professors i responsables dels pobles, els cristians 

sobretot estan amenaçats. Estic trista perquè al 

voltant nostre no tenim pau.

Hi ha atacs per tot arreu, maten a pares de 

família davant dels seus fills, les nostres 

esglésies en són objectius. Molts innocents, els 

nostres capellans, les nostres monges, els nostres 

soldats... han mort. Pau a les seves ànimes. I de 

vegades segrestats, fins ara no els hem trobat, 

però pensem que per la gràcia de Déu, ,pensem 

que tornaran sans i estalvis. Amen!!!

Et demano que resis molt per ells, per la pau al 

meu país i en el món sencer. Per la gràcia de 

Déu, penso que haurà pau al meu país i en tot el 

món.

Salutacions a la teva família i fins aviat!!!

La teva amiga per correspondència.

B. 





Per A., A.,

Hola 

Com estàs?

Espero que tu i la teva família esteu bé.

Com et vaig dir a la meva última carta

visc a Makalondi, però el meu poble es

diu Gangaubé, que no està molt lluny

de la ciutat de Makalondi.

Aquest any la inseguretat està dins del

meu país, el Níger. La seguretat que

tenim és gràcies als guàrdies i policies

que sempre estan al voltant. Els

jihadistes cremen les nostres escoles i

maten els nostres professors, cremen

també les nostres esglésies i maten els

nostres sacerdots i les nostres monges i

alguns estan ferits, no estic contenta

perquè no tenim pau aquí al Níger.

No tan sols hem de tenir seguretat, hi

ha d’haver pau, alegria i inclús amor.

Però es tot el contrari a causa de la

inseguretat. Per la gràcia de Déu

desitgem que hi hagi pau al Níger i en

el món sencer.

Et demano que resis molt per nosaltres i

per la pau a tot el món.

Salutacions a la família i a reveure!!

La teva amiga per correspondència.

D.



A la seva primera carta es 

presenta d’aquesta manera:

Soc una noia. 

Tinc 18 anys. 

He nascut a Makalondi. 

Visc a la zona Gourmanche , 

amb els meus pares. 

I ens explica com viu la falta 

de Pau a la seva comunitat...

Detall de la carta



Aquest any la inseguretat està

dins del meu país, el Níger. La

seguretat que tenim és gràcies als

guàrdies i policies que sempre

estan al voltant. Els jihadistes

cremen les nostres escoles i maten

els nostres professors, cremen

també les nostres esglésies i maten

els nostres sacerdots i les nostres

monges i alguns estan ferits, no

estic contenta perquè no tenim

pau aquí al Níger.

No tan sols hem de tenir seguretat,

hi ha d’haver pau, alegria i inclús

amor. Però es tot el contrari a

causa de la inseguretat. Per la

gràcia de Déu desitgem que hi

hagi pau al Níger i en el món

sencer.



SEGRESTAT AL NÍGER
DES DE FA 404 DIES

PIER LUIGI MACCALLI, 
UN HOME DE PAU

ET TROBEM A FALTAR!



Gràcies per el vostre interès!


