
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

PROJECTE AGRÍCOLA “SAN CARLOS” 
Aquest curs es va iniciar a la població de San Carlos City, Filipines, el projecte solidari d'ajuda 

a un grup de camperols de la zona en la qual estan les nostres germanes. El projecte, fins 

aquest moment, ha contemplat les següents actuacions: 
 

 Primer: Compra de material 
 

 
 

   

 

 

 Segon: Selecció de les famílies beneficiàries 

En aquest cas són 18 les famílies que se’n acullen, quedant obert a estendre-ho a altres 

beneficiaris, si es comptés amb més recursos econòmics i es pogué comprar més maquinària 

agrícola. 

 Tercer: Preparació dels camperols 

Formació adequada a cadascun dels beneficiaris perquè es faci un bon ús de les màquines i 

puguin dur a terme una agricultura sostenible en les seves petites propietats. 

Màquina segadora 

Motor d’irrigació 

Màquina transportadora 



A continuació incloem la informació que ens han fet arribar les nostres germanes de la 

comunitat de San Carlos,  que el coordinen. 

ORGANIC FARMING SEMINAR 
DOMINIQUES DE L’ANUNCIATA 

TALANG - SAN CARLOS CITY, PANGASINAN 

Les Germanes Dominiques de l’Anunciata de la comunitat de San Carlos City, per a la 

preparació dels camperols triats pel projecte agrícola, van convidar i van comptar amb la 

col·laboració del Pare Bobits Batecan, un sacerdot encarregat de la parròquia de Urbisztondi, 

població propera a San Carlos, que ha promogut en la seva parròquia i en altres zones de 

l'arxidiòcesi de Lingayen-Dagupan un sistema de cultiu anomenat “Organic Farming”, basat 

en tractaments amb fertilitzants orgànics naturals 

El seminari de formació es va iniciar el dia 1 de juny del 2012.  Al mateix van assistir un grup 

de 18 persones dels barris de Balococ i Talang. El Pare Bobits va començar la formació 

donant una visió general sobre el treball de les dones i dels homes i la situació dels 

camperols al llarg de la història, situació que es reprodueix també en ells. 

A continuació va exposar com la gent s'ha relacionat amb el camp al llarg de la història i la 

necessitat de la coordinació de cadascun dels quatre nivells:  SOCIAL, ECONÒMIC, POLÍTIC I 

ESPIRITUAL. 

El Pare Bobits es va remuntar al gènesi per a la narració de la creació, destacant la bellesa i la 

importància de la mateixa i la seva relació amb la persona. Va fer una crida a respectar i 

cuidar la creació, no destruir ni tallar els arbres, netejar els mars, perquè al mateix temps que 

som els seus beneficiaris també hem de ser els seus defensors,  perquè som els seus 

administradors. 

El Pare Bobits també interrogà el grup i els convidà a expressar els compromisos que ells 

podrien estar disposats a fer perquè el projecte progressi, tenint en compte que és un 

projecte cooperatiu i es requereix la responsabilitat de tots els membres beneficiaris.  

Algunes respostes dels assistents van ser: Relacionar-se bé amb els companys que treballen 

el camp, cuidar a les seves famílies, no dedicar-se a jugar a les cartes; anar a missa cada 

diumenge per conèixer més Déu; col·laborar en els treballs de la parròquia.  El Pare va 

suggerir que potser es podria celebrar la missa algun dia per el grup dels camperols 

beneficiaris, en l'horari que els anés millor a ells i a les germanes. 

Els primers objectius del Pare Bobits, en aquest moment, són: 
- Afermar-los en la seva consciència de grup. 

- Ajudar-los a aconseguir fertilitzants orgànics naturals, perquè es pugui donar una bona 

producció d’arròs.  

- Que prenguin consciència que s'ha de respectar la natura si es vol que aquesta ens 

proporcioni els aliments que necessitem. 

També creu que pot ser positiu que la formació pugui continuar-se, bé amb tots els 

beneficiaris del projecte o amb un grup que tingui més possibilitats d'assistir a les reunions  i  

que ells fossin els formadors dels seus companys. 



Finalitzada la xerrada amb el Pare Bobits, es va passar a l'organització dels grups que 

coordinaran el projecte i a definir les condicions per a l'ús de la maquinària. Després d'un ric 

diàleg amb la Gna. Glecy van arribar als següents acords. 

1.  GRUP ORGANITZADOR I DE GESTIÓ: 

A) CORE GROUP OF ORGANIC FARMING     
- Sr. Juan Fernandez:     Cap de grup 
- Sr. Juan Galícia:             Informador del grup 
- Sra. Susan  
- Sr. Domingo de la Creu 
- Sr.  Ric 

 B)   ANUNCIATA FARMERS ASSOCIATION  -  AFA  
- President:  Sr. Alfredo Aquino 
- Vice President: Sr. Delfin Rosario 
- Secretari:  Sr. Avelino Aquino 
- Tresorer:  Sr. Romulo Galicia 

2. CONDICIONS D'ÚS DE LA MAQUINÀRIA AGRÍCOLA 

S'acorden també les condicions que s'han de complir per part dels membres del grup 

que vulguin usar les màquines adquirides. Són les següents: 

A) La maquinària  per a la irrigació:   
- La renda serà de 20,00 pesos  per cada dia 
- La gasolina ha de pagar-la la persona  que usa la màquina. 

B) El Tràiler (segadora): 
- La renda és lliure 
- El conductor ha de ser membre de l'associació (MEMBRE DE L’AFA) 
- La gasolina l'ha de pagar la persona que fa ús de la màquina.  
- Compartir el producte: Per cada 30 sacs d'arròs que obtingui l'amo del terreny, 

un sac serà per al propietari del tràiler, i per cada sac es lliurarà una llauna al 
conductor del tràiler. 

C) El Kuliglig (remolc): 
- La renda serà de 15,00 pesos per cada hora 
- La gasolina l'ha de pagar la persona que usa la màquina 

                                                                                                Gna. Milagrosa Palomo 
                                                                                                San Carlos City, juny de 2012 

Finalitzat el procés descrit anteriorment, el Pare Pedro Andrés, germà de la nostra Priora 

provincial Gna. M. Isabel Andrés, que estava aquests dies a Filipines, va beneir els diferents 

grups que dirigiran el projecte, a tot el personal assistent, i a les màquines que facilitaran el 

treball d'aquestes famílies, que per falta de recursos no sempre poden llogar les que tenen 

els grans productors. 

Els beneficiaris van manifestar també el seu agraïment als alumnes i famílies dels col·legis de 

la FEDAC que cada any organitzen activitats per obtenir fons per als projectes solidaris, a les 

persones dels Tallers missioners, a les germanes de la comunitat de Sant Carlos a Filipines i a 

tota la Província, així com a totes aquelles persones que amb la seva ajuda i col·laboració  

desinteressada fan possible la compra dels materials i que el projecte es faci realitat. 



MISSIÓ MÈDICA A FAVOR DEL MÉS POBRES 

El dia 19 de maig, festa del nostre Fundador,  a la comunitat de San Carlos es va 

realitzar una important tasca de col·laboració sanitària amb la Creu Roja i la 

parròquia de totes les nostres germanes, tot en favor dels més necessitats, dels 

que no tenen mitjans econòmics. Recordem en aquesta acció tant generosa el 

nostre P. Francesc Coll, que desitjava il·luminar les tenebres de les persones, 

espiritualment i humanament.   

Les intervencions mèdiques les van realitzar metges voluntaris de la creu Roja i 

ajudants sanitaris. Les Germanes van col·laborar com assistentes.  

Es va atendre a nombroses persones en les sessions de:  

 Medecina general 
 Cardiologia 
 Pediatria 
 Dentistes 
 Donació de sang 

 

                                  

 

Hem de fer especial esment del DISPENSARI 

DE MEDICAMENTS. 

Els medicaments receptats pels doctors/es, 

van ser expedits per la germana Sagrario i la 

germana estudiant, Tresia. 

Les medicines que es van distribuir, dins del 

projecte de salut, van ser aportades per les 

nostres germanes i el Pare Jymmy Quinto. La 

tasca es va continuar al dia següent, ja que 

van faltar medicaments i es va haver de 

comprar-ne més. 



BEQUES I MATERIAL D’ESTUDI 
Com ja fa bastants cursos, un dels objectius dels projectes solidaris a Filipines 
és l’ajuda a l’estudi per a nens i nenes, nois i noies que per la situació familiar de 
precarietat econòmica no poden pagar les despeses que origina l’escolarització 
dels seus fills i filles. La falta de recursos materials també origina altres 
carències que repercuteixen en l’escolarització, com la falta de menjar i de roba 
i calçat adequats per a ser admès a les aules. Així dons, LES BEQUES A L’ESTUDI 
comporten pagar quota d’escola, proporcionar aliments bàsics, roba i calçat 
senzills, però dignes i material escolar. 

Per accedir a una beca es requereix compromís dels pares a facilitar 
l’assistència dels seus fills al centre de forma regular; esforç per part de 
l’alumnat a anar a l’escola, fer els deures, obtenir com a mínim un 80% de les 
assignatures aprovades, així com participar en les trobades que organitzen les 
germanes per tal de fer el seguiment del seu progrés escolar.  

El curs 2011-2012 s’han beneficiat de 
beques escolars 10 alumnes de 
diferents edats; una de les noies ja 
cursa estudis universitaris. 

La formació d’aquestes persones és 
l’única esperança per a poder sortir de 
la marginació. La pobresa de les 
famílies beneficiàries és extrema, 
especialment dels becats de la zona del 
“Dique” de la població de San Carlos.  

A Calamba s’ajuda també a algunes famílies a pagar les despeses 
d’escolarització i material escolar dels seus fills. 

També reben una ajuda a l’estudi els joves que cursen alguna de les 
especialitats de formació professional en el centre d’adults de Quezon City. Amb 

aquesta formació volem oferir-los una 
oportunitat de preparar-se per a un 
treball digne. El promig d’estudiants 
que solen tenir cada curs és de 45.  

Sempre que visitem Filipines ens 
manifesten el seu agraïment, tant per 
l’atenció de les germanes amb les que 
estan en contacte, com per totes les 
altres germanes i persones que amb 
les seves aportacions fan possible que 
ells puguin continuar formant-se.  


