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Ens adrecem a tots vosaltres per  compartir la nostra experiència com a monitores del
Casal d’Estiu Sagrada Família de Cervera.

Durant el mes de juliol, un grup de noies del col·legi Sagrada Família de Lleida, vam
anar a Cervera per a formar part de la diversió a l’estiu d’un total de cent nens i nenes
des dels mes petitons de 3 anyets fins als mes grans de 12, que malauradament están en
risc d’exclusió social tot i educant-los mitjançant valors i vivències positives dia a dia.

En el Casal, et regalaven cada matí, quan arribaven, l'energía, les ganes immenses de
fer activitats de tota mena durant tot el dia i un somriure d’orella a orella.

El dia començava amb una valoració grupal del comportament de grup en el qual es
trobava cadascú, una molt bona manera de ser responsable i curós en el tracte amb els
companys i monitors i monitores. Seguíem amb tallers i gimcanes per despertar el seu
interès, recerques de tresors i  visites inesperades dels personatges del cómic Tintín,
perquè aquest Casal el movia el centre d'interès de “Les aventures de Tintín”.

Per  mitjà  de  totes  aquestes  activitats  i  les  sortides  que  fèiem  fora  del  Casal,  el
comportament del nens i la seva reacció davant de totes aquestes situacions, podies
veure el món amb uns altres ulls: la felicitat de jugar al fultbol encara que només
siguin dos minuts, la primera vegada que veuen una piscina i s’hi poden banyar, el
companyerisme en els jocs, el respecte a taula, el fet de valorar el que fan i el que
tenen… El més sincer somriure dels infants.

Juntament amb les germanes de la Congregació Sagrada Família d'Urgell, vam fer
pinya durant un mes intens, però molt profitós, que no solament vetllàvem pels nens i
nenes, sinó que també va permetre que ens coneguéssim mútuament, veient de primera
mà l’esforç dels educadors esforçant-nos dia a dia, sota símptomes de son, esgotament
o ganes d’abandonar. Res comparat amb l’amistat i germanor que les monitores vam
forjar en aquell mes.

No se’n pot treure una experiència més positiva, simplement gaudir i treballar amb
infants t’omple de vibracions! Heus aquí la nostra feina: gravar una rialla en el rostre
dels més menuts i necessitats  i en vosaltres.
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