ON ESTÁ SIRWAR (ESTAT DE KARNATAKA)

La Parròquia de Sant Just Desvern i Justícia Pau contribueixen a
la construcció de una escola a L’Índia a través de Mans Unides.

Está situat sud-est de la India. La formació de la India es va produir
pel trencament d’un supercontinent que es deia Gondwana i que estava en
la Antàrtica. Al trencar-se, una part va anar derivant cap al Nord asta xocar
amb el continent asiàtic amb tal força que el xoc va donar lloc al naixement
de la cordillera del Himalaia (mont Everest), amb les montanyes mes altes
de la terra.
De l’Índia podem dir que es el segon estat mes poblat del món amb 1160
milions de persones, que parlen 21 llengües oficials i 1652 dialectes. D’alli
ha sortit un dels primers premis Nobel de Literatura en Rabindranath
Tagore l’any 1913. Els esports mes usuals son el Hockey sobre herba i el
criquet.
L’estat de Karnataka es mes de 3 vegades de superfície i 8 vegades mes
poblat que la nostra Catalunya i parlen la llengua kannada. Produeix les 3/5
parts del cafè del país, arròs cotó, canya de sucre, cítrics, té, patates i
cacauets. Hi viuen el 25% de tots els elefants de l’Índia i en els seves
reserves de parcs nacionals i selva i viuen tigres, panteres, ossos, llops,
xacals, monos i serps, entre d’altres animals.
El poble de Sirwar te uns 35000 habitants, dels quals el 70% pertany als
sectors anomenats “sense casta” que són els mes empobrits i marginats i
que pateixen una dura explotació. Els infants en edat escolar es veuen
obligats a dedicar molt de temps en feines com anar a recollir llenya i
farratge pels animals. Sovint els pares no tenen altre remei que dur-los a
treballar amb ells a les ciutats o a les terres dels grans senyors.
A Sirwar només hi han 2 escoles, una de publica en escassos recursos i
que no pot acceptar mes nens i una de privada que només admet estudiants
de classes altes. A Mans Unides li han demanat ajuda per a la construcció
d’una escola d’educació primària i un bloc de serveis higiènics. Cada any
seran atesos 240 nens i nenes escolaritzats. També la comunitat local farà

una contribució econòmica del 5% del valor de la construcció i aporta
també el terreny necessari per la construcció.

