
L’ONG Mestres que fan escola va nàixer l’any 2008, al si de l’MRP Escola d’Estiu 
Marina-Safor, arran de la celebració dels 60 anys de la declaració universal dels drets 
humans.  La seu social és la mateixa de l’Escola d’Estiu (avinguda València 2, p16 
d’Oliva) i la seu virtual està a www.mestresquefanescola.org

L’ONG no té treballadors i funciona amb l’aportació dels seus socis que paguen una 
quantitat al mes, variable segons la disposició de cadascú (entre 3 i 20 euros), diners que 
íntegrament se’n van al seu destí.

L’objectiu de l’associació, que es va establir a la mateixa Escola d’Estiu, es: 

(extracte dels estatuts)

La finalitat de  l’associació  és  que  s’acompleisca  l’article  26  de  la  Declaració  dels  
Drets Humans:

• Tot esser humà te dret a l’educació.
• L’educació elemental i fonamental ha de ser gratuïta
• L’ensenyament elemental ha de ser obligatori

Actualment hi ha molts països del tercer món en els que aquests drets fonamentals de 
les  persones  no  s’acompleixen,  pel  que  aquesta  associació  es  proposa  els  
següents objectius:

• Estudiar la situació educativa de països del tercer món
• Actuar en zones en les que hi haja més necessitat
• Realitzar les accions necessàries per restituir l’article 26 de la Declaració dels 

Drets Humans
• En tot  el  procés  s’afavorirà  a les  dones,  les  quals,  als  països  del  tercer  món  

encara estan més discriminades.
• Formar  una comunitat  civil  al  país  d’intervenció  que  defense  la  necessitat  de 

l’escola i la educació com a via pel progrés de les persones.

A fi de poder aconseguir aquests objectius i finalitats l’associació “Mestres que fan  
Escola” realitzarà les següents activitats:

• Constituir una comunitat local al país on s’haja d’intervenir
• Construir escoles, dotar-les de personal, de material,…
• Completar  el  projecte  educatiu  amb  propostes  per  a  la  vida:  agricultura,  

ramaderia, oficis,…
• Formar el professorat local amb els criteris de la Renovació Pedagògica
• Buscar finançament per realitzar els projectes proposats, tant des de l’empresa 

privada com des de les institucions públiques

http://www.mestresquefanescola.org/


Des que hem començat a funcionar hem vist que la necessitat més gran que hi ha és 
dotar de professorat les escoles. Són els grans oblidats. A estats com la RP del Congo 
(on estem treballant) el govern a deixat de fer les seues funcions, no paga el professorat, 
no  dota  les  escoles,...  Per  tant,  poden  tenir  edificis,  més  bé  o  més  mal,  però  el 
professorat ha de poder viure, llavors ha de cobrar matricula a l’alumnat, que no pot 
pagar i per tant no va a escola. O si alguna família pot pagar alguna matrícula, afavoreix 
als xics, doncs les xiques, en casar-se, se’n va a una altra casa i se’n porta la “inversió” 
en educació que han fet en ella. Per tant, sempre son les grans discriminades. 

Per acabar-ho d’arrodonir, ens trobem amb associacions de caire religiós (com Caritas) 
que solament inverteixen en coses que isquen a la foto, en construccions físiques que es 
puguen fotografiar. 

La nostra acció  se  centra en pagar el  professorat  per tal  que les  xiquetes  i  els 
xiquets puguen anar a escola.

El nostre contacte actual és Bienvenú Manamika,  un sacerdot que està allà i que va 
recollint diners de diferents associacions (com l’esmentada Caritas). Aquest sacerdot té 
família a València, i els seus “germans” van fer un viatge l’estiu de 2011 a aquell país, 
carregats de samarretes de la trobada de la Safor (que ens van sobrar de la venda)  pel 
que se’n veu alguna a les fotos. 

La forma de funcionar que ens ha explicat Bienvenú és la següent: quan arriba a un 
poble,  es posa en contacte  amb el  consell  local,  i  a traves de la conversa amb ells, 
implica  a  tot  el  poble  en  les  tasques  que  s’acorden:  reconstrucció  de  l’escola, 
construcció de pous, granges, farmàcies, centre de salut, biblioteca, internat,... allò que 
la comunitat necessita.  Llavors, ell, amb els seus contactes, intenta aconseguir diners 
d’ací, i els destina, sobretot, a la compra de materials necessaris per la reconstrucció, o 
per les necessitats de dotació (com es el cas de les biblioteca, la farmàcia,..)

Quina seria l’acció que es podria desenvolupar des del vostre centre?

• D’una  banda  recollir  diners  per  tal  d’ajudar  a  la  reconstrucció  de  les 
infraestructures educatives, però sobretot, pagar el professorat (sense parets es 
pot  fer  escola.  Sense  mestre,  ja  és  més  complicat).  Aportant  els  diners  que 
recolliu a aquesta ONG, ens ajudeu en la nostra tasca. 

• D’altra banda, fer socis (entre els i les mestres o les famílies) de l’ONG que amb 
la seua aportació mensual contribuisquen a estabilitzar l’educació i a possibilitar 
que les construccions no es queden buides. 

Us enviem un dossier que us pot aprofitar per celebrar el dia de la Pau al vostre centre. 
Us enviem també una fitxa per si voleu ser membres de “Mestres que fan escola”, en la 
que hi ha el número de compte de l’associació

Si necessiteu cap aclariment més, no dubteu en demanar-me’l 

Agraïts de bestreta pel vostre treball.

Vicent Gràcia


