Estimat Carles,
Espero que quan arribi aquesta carta
estiguis bé. Ara fa temps que no et podia
escriure per manca de temps, doncs
estem una mica liats aquí entre d‘altres
coses muntant les aules d’informàtica,
apart d’acabar de construir una altra
escola, etc.
Respecte l’aula d’informàtica, t’envio
algunes fotos de la de la casa de Cultura
de la Corona, doncs al final hem muntat
dues aules, una a una comunitat, La
Corona, i l’altra a San Ramon de
Matagalpa. De matricula tenim més de
150 joves apuntats entre els dos llocs.
Però la que té alguna cosa d’especial per
a mi i per a la gent que li parlem d’això és
la de la Corona, ja que és el primer cop que en una comunitat rural el joves tenen la possibilitat
d’accedir a cursos d’informàtica. Per això us he de dir que ens hem quedat curt amb les
computadores que ens vareu enviar, en relació a la quantitat de joves que s’estan apuntant al
diferents torns.
Per altre part, respecte a la teva darrera carta, et volia comentar si serà possible que feu
encara que sigui un enviament, doncs segons em deies el veies difícil. Si podem presentar el
projecte que havíem parlat a la Generalitat, potser en allà podem incloure les despeses de
l’enviament, tant de medicaments, com de material escolar i ordinadors. Ja em diràs si teniu
previst presentar el projecte per escriure’l i després vosaltres l’acabeu de retocar allà, doncs
aquí nosaltres no sabem quines despeses hi han per a fer un enviament.
També et volia comentar que fa poc la Montse Guitó va recollir un material de Deltebre (llibres,
enciclopèdies i roba i sabates noves) i ens estan demanant si ja l’hem rebut. Encara no els he
dit res. T’agraïria si em pots dir alguna cosa o si creus que serà possible fer l’enviament. El mes
de juny vindrà la gent de les brigades i potser ells podrien portar alguna caixa de medicaments
si us sembla.
Bé, ja diràs alguna cosa respecte a tot això, tant el projecte de la Generalitat, com dels
medicaments o enviaments.
Per aquí anem rebent tota la informació que envieu d’Ara toca Trueta, espero que la vostra
campanya tingui èxit i les coses vagin millorant.
Una abraçada molt forta
Salut
Jordi

