COMUNICAT
L’exposició “SENEGAL” recorrerà els Centres
Cívics de Mataró i visitarà altres poblacions del
país
L’exposició “Senegal”, produïda per l’Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal,
amb el material obtingut en un recent viatge al Senegal promogut per la Fundació
Educació Solidària de l'Escola Pia de Catalunya, podrà veure’s a diferents locals
municipals. El calendari previst és el següent: CC Pla d’en Boet, del 12 al 24 de
setembre; CC Rocafonda, del 26 de setembre al 8 d’octubre; CC Cerdanyola, del 10 al
22 d’octubre i CC Molins del 24 d’octubre al 5 de novembre.
El dissabte, 15 d’octubre, el material es traslladarà a Argentona, on l’entitat participarà en
una Fira d’Entitats de Cooperació i Solidaritat que ha organitzat l’Ajuntament d’aquesta
població. Una vegada acabat el recorregut pels principals Centres Cívics de Mataró,
l’exposició tornarà a l’Església de Santa Anna on va ser presentada amb motiu de la
Festa de l’Escola l’11 de juny passat. Seguidament, i fins a final d’aquest curs, es podrà
veure a diversos col·legis escolapis de Catalunya.
L’exposició la componen un total de nou plafons de 70x100 cm, agrupats en conjunts de
dos. En el plafó dedicat al projecte d’enguany, que és independent, hi figuren els crèdits
de l’exposició. El contingut dels plafons és el següent:
Mirades: Vida
Aigua: Esforç, Estalvi, Pou i Vida
Escola: Aprendre, Ser, Conviure i Compartir
Habitatge: Llar, Fang i palla, Acollir i Compartir
Arbres: Ombra, Fusta, Pastura i Punt de trobada
Viatjar: Moure's, Caminar, Esperar i Compartir
Llums: Dia, Vida, Crepuscle i Nit
Menjar: Sembrar, Recollir, Pescar i Compartir
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La seva estructura senzilla, un suport de
poc pes, i les seves dimensions la fan molt
fàcil de transportar i d’instal·lar en qualsevol
lloc. Està especialment pensada per a
zones de pas i d’accés a recintes, com
passadissos o recepcions, amb la intenció
d’oferir-la a ajuntaments i a escoles com a
material de suport a la tasca de
sensibilització.

Els autors de les fotografies són: Marta
LLobera, Carme Guàrdia, David Magrí,
Jordi Cadevall i Carles Cereceda, i la
maquetació l’ha realitzat Joan Calbo,
membre de l’Associació d’Antics Alumnes i
Amics de l’Escola Santa Anna. L’actuació
compta amb el suport, entre d’altres, de
l’Ajuntament de Mataró i el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, que
col·laboren en la realització del projecte de
Sokone’05.
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