
Avui al matí, a partir de les ,
en el marc de la Festa Major de la
Font dels Capellans, infants i joves
podran participar en un concurs
de dibuix. Els premis es donaran
demà (. h). També avui, a les
 del vespre, concert amb l’or-
questra Swing Latino i, a les  de
la nit, gran ball amb la mateixa for-
mació. Demà, darrer dia, està ple

d’activitats per a totes les edats. A
les , amb la col·laboració de
Llobet, xocolatada. A les , tro-
nada i jocs d’aigua. A les  de la tar-
da, festa de l’escuma. A / de 
del vespre, havaneres amb Els
Pescadors de l’Escala, amb rom
cremat a la mitja part. A / de ,
nit andalusa, i a / d’, concert
amb Els Arreplegats. La majoria
d’actes es fan a la plaça de la Pau.

REDACCIÓ MANRESA

La Festa Major de la Font porta
activitats per a totes les edats 

G. C.

Ousman Umar va arribar a Europa amb pastera. Tenia 9 anys

O
usman Umar té 
anys i va néixer a Gha-
na. En fa  que viu a
Barcelona i dos que

forma part del Rotaract Club
VRTL D, un club rotary vir-
tual fundat pel manresà d’adopció
Vicenç Hontangas i adreçat als jo-
ves  que tinguin ganes de millorar
el món. Dotze ho intenten, entre

els quals el manresà Carles Sàrrias
i ell, l’Ousman, que enguany ha
rebut un premi de l’ONU per la
iniciativa solidària Nasco Feeding
Minds. Consisteix a acostar els in-
fants de Ghana a la informàtica.
Els ordinadors provenen de Lab-
doo, un projecte solidari que por-
ta portàtils i tauletes en desús a es-
coles de tot el món que no hi te-
nen accés. L’artífex és Jordi Ros-
Giralt, que, a Manresa i a Berga, té
en Ontangas un bon aliat. 

Però, comencem pel principi.
Què porta a un xicot de Ghana a
Barcelona i, de Barcelona, a im-
pulsar un projecte altruista guar-
donat per l’ONU? Regió hi ha
parlat aquesta setmana coincidint
amb l’estada a Manresa dels joves
del club Rotary, que cada any els
aplega per tal que es coneguin. 

L’Ousman va marxar de casa
seva als  anys. «He viscut en la
meva pròpia pell tot el que no està
escrit». Després de  dies per
creuar el desert, «veient desgràcies,
tortures i Dns i tot enterrant els
amics amb qui anava», va arribar
a Líbia i va agafar una pastera.
«De  persones, vam arribar vives
a Europa . Un cop a Barcelona,
t’adones que els blancs són gent
com tu. Que ser blanc no vol dir
ser un déu, ni ser metge... que són
humans com nosaltres i que la re-
alitat està molt distorsionada».
Aquesta va ser la llavor del seu
projecte. 

Després d’un mes dormint al
carrer, va conèixer una família
que es va convertir en la seva tu-
tora Dns als  anys, i «ara són els

meus pares adoptius». Ell, que
era pràcticament analfabet, va
entrar en el sistema educatiu, va
aprendre català i castellà, va fer
el batxillerat i fa poc que ha acabat
ADE i Relacions Públiques i Màr-
queting. «Em vaig adonar que la
manca d’informació és un dels
problemes més greus, sobretot
en els països en desenvolupament.
El Euix migratiu cap a Europa és
degut a la manca d’informació
Per això els maDosos els enganyen.
A mi em van dir que en  minuts
arribaríem de Líbia a Espanya».
Va començar pagant l’educació
als seus germans i, després, va
crear Nasco Feeding Minds. 

«Els primers  ordinadors els
vaig haver de comprar, però, des-
prés, quan vaig muntar la primera
aula, vaig conèixer Jordi Ros, i
gràcies a això podem tenir ordi-
nadors sense haver-los de pagar».
De moment ha muntat tres aules
i una biblioteca que apleguen
. alumnes. La idea és «do-
nar-los les eines bàsiques perquè,
el dia de demà, quan puguin en-
trar a Internet, en sàpiguen fer
un bon ús». I, sobretot, «que es
puguin desenvolupar en els seus
països sense haver de venir aquí».
Aquesta, fa notar, és l’arrel i l’ob-
jectiu de tot plegat: «Cal resoldre
els problemes allà». De fet, afegeix,
«quan veuen la realitat d’aquí,
s’adonen que l’oportunitat està
allà, a casa seva». 

De més de . projectes,
l’ONU en va seleccionar , entre
els quals el seu. El juny va recollir
a Ginebra aquest reconeixement.

«Cal resoldre els problemes allà»
�L’ONU premia el membre d’un club Rotary per a joves fundat a Manresa
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