Estimats Albert i Nerea;
Em dirigeixo a vosaltres com a coordinadors principals del projecte Rossinyol
2016-2017. Primer de tot demanar-vos disculpes per haver respòs tard les
valoracions del projecte , se que tu Nerea em vas insistir en fer-ho, però el que
realment era dir-vos en persona aquestes paraules o escriure’s el que estic
escrivint-vos en comptes de fer la valoració. Aquesta es la meva valoració al
projecte i també un agraïment sincer a vosaltres , al projecte i a la fundació.
Quan vaig començar el projecte al novembre no m’imaginava que m’enriquiria
fins i tot després un cop finalitzat. Una de les coses més obvies es que t’obres
de ment, això ja per suposat, Barcelona es una ciutat amb un munt de
realitats diferents, moltes d’elles queden amagades. He pogut descobrir que
amb l’Àlex , molt semblant a mi , he hagut de fer l’esforç de superar les meves
debilitats per demostrar-li que sempre que hi ha esforç hi ha recompensa, això
crec que ens ha ajudat a créixer als dos, a mi sens dubte. L’efecte en ell
segurament serà més tard però el tindrà tard o d’hora , n’estic segur i això
l’impulsarà. També de la família n’he après, cada decisió que prens té una
repercussió i no solament a tu sinó als del teu voltant, la majoria són decisions
importants en el tema laboral que es prenen durant la joventut i que després
formen el futur. I amb això me’n adono de la sort que tinc que els meus pares
tinguin els recursos per donar-me l’educació que m’estan donant que al final
es lo que et deixa, això es un regal, la llibertat de poder escollir que fer en la
vida i fer-ho es un privilegi. No m’imagino com deu ser fer alguna cosa sense
sentit , buscant únicament l’aspecte econòmic per poder viure ( “Treballar per
viure “).
Com a estudiant també m’ha reafirmat que encara que el meu camp es la
empresa, vull construir un enllaç entre economia i societat, on ambdues
agafen un mateix sentit que es ajudar a la gent, una economia sostenible ,
solidaria i humana. I cada cop més veig amb més bons ulls dirigir-me a
l’emprenedoria social.
A més dir-vos que també heu sigut “culpables” de que en el cau em vaig
animar per poder ser coordinador de branca durant campaments i si no fos
per L’Erasmus que es ara on em trobo , em proposaven ser membre de la junta
de Joves La Salle Catalunya.

Així que ja ho veieu que el projecte a un estudiant no li canvia la vida així
com així, sinó que simplement la teva visió augmenta 360 graus i això t’obra
més possibilitats en el teu propi creixement personal. En definitiva qualsevol
estudiant universitari abans de començar una carrera o acabar-ne ho hauria
de fer. La recompensa pels dos agents del projecte ( mentor i mentorat) es
molt gran tenint en compte el temps del projecte.
Moltes gràcies a tots dos i enhorabona per la vostra feina.
Una càlida abraçada!
Agraït a tot l’equip de Servei Solidari per donar-me l’oportunitat.

Sincerament i eternament agraït,
Albert Chic Luján

