
UN NADAL MÉS A I.M.S.H.A 

Ja fa 5 anys consecutius que passo les festes de Nadal a l’escola de sords IMSHA 
d’Eseka i que començo l’Any Nou impregnada d’aromes, aires i desitjos camerunesos, 
substituint els 12 grans de raïm i el cava del Penedès per ballar Makosa a “l’ NKANA

1
”. Ja no 

recordo gaire el sentiment d’un Nadal familiar a casa ni aquella sensació de voler treure’s el 
fred de sobre amb un bon plat d’escudella de galets acompanyada de carn d’olla o d’aquells 
canelons i rostit de la mare que només hi són per Nadal... 

De totes maneres, no m’ha costat gens canviar el menú tradicional per un bon “poisson 
brasé bien pimenté” acompanyat dels meus estimats ndolé, plantain i manioc. I a la mare, és 
clar que sempre se la troba a faltar, però només puc dir que a IMSHA hi estic i m’hi sento com 
a casa, i ben acompanyada en tot moment d’ una càlida i afectuosa família, l’NGO NTEP. 

Com cada any, la meva estada a l’ escola ha estat per a valorar aquest projecte, ben 
apreciat per tots els qui el coneixem i un dels més antics d’Agermanament. Al llarg de 3 
setmanes s’ha avaluat el projecte amb l’Equip Directiu de l’ escola, s’ha fet la formació a tots 
els mestres del centre, s’ha aportat material pedagògic i didàctic a les aules per a poder 
impartir les classes amb més recursos i qualitat i hem planificat i acordat els canvis i les 
propostes de millora per aquest curs 2013 que hem començat plegats. 

Les tasques previstes tant a nivell administratiu com de formació han estat ben 
realitzades i la participació i la feina de tots els membres i professionals d’IMSHA han facilitat i 
enriquit la consecució dels objectius previstos. 

IMSHA continua funcionant tant a nivell educatiu com assistencial (pels alumnes de 
l’internat) i essent el centre especial i entranyable que tots coneixem, un referent per a la 
població amb deficiència auditiva de la zona. 

Ah!!!!! Aquest curs hi ha 4 nens petits nous a l’escola i alguns dels qui hem tingut com a 
alumnes durant molts anys, ja es troben en vies de formació professional perquè s’han fet 
grans i els hem d’ emancipar. 

A l’internat, actualment, hi ha 19 alumnes i, a l’ escola, un total de 27 nens i nenes amb 
sordesa. 

Us hem d’informar que en els darrers cursos hi ha força alumnes del centre que han 
aprovat l’examen oficial d’Educació Primària i estem molt contents!!!! Aquest certificat segur 
que els obrirà portes en un futur. 

I és que a IMSHA vetllem per a la formació de tots aquests nanos amb discapacitat 
auditiva i treballem plegats per fer possible un món millor i més just a partir de l’ educació. 

I... cada any, el dia que marxo, sempre a les 6 del matí, em vaig acomiadant d’IMSHA 
mentre m’allunyo sobre una moto-taxi amb una mateixa imatge: els alumnes que, amb signes 
i mans que criden i corren per allargar la separació, em diuen... À LA PROCHAINE MAMAN 
NATALIE!!!! 

I de moment, cada any, retorno i torno a casa, tant a la d’allà com a la d’ aquí. 

I, cada any, retorno i torno amb la mateixa emoció per continuar fent possible que 
IMSHA i la gent que la fan possible perdurin i perpetuïn el desenvolupament i la cooperació. 

Tot l’ equip d’ IMSHA us desitgem un Bon Any 2013!!! 

Una forta abraçada!!! 

Natàlia Lagunas Prat 

Gener 2013 
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 NKANA: “blanc” en la llengua bassà 

http://www.agermanament.org/projectes/escola-imsha-de-nens-i-nenes-sords-a-eseka/
http://www.youtube.com/watch?v=Jtd7AylfsAw
http://es.wikipedia.org/wiki/Makossa
http://campdetreball2011.blogspot.com.es/2011_08_14_archive.html

