L’Escola de Sainte Thérèse de Sokone serà la protagonista de la
Xa edició de les Jornades de Futbol Solidari de Santa Anna
Les Jornades de Futbol Solidari, que organitzen anualment un grup de joves de l’Escola Pia Santa
Anna de Mataró, dedicarà els diners que es recaptin en l’edició d’enguany a rehabilitar l’Escola de
Sainte Thérèse de Sokone, al Senegal. La quantitat aconseguida servirà per fer que el centre, que té
quaranta anys d’història tingui unes instal·lacions com cal. Precisament, aquest és el lema de les
jornades: AJUNDA’NS A FER UNA ESCOLA COM CAL!!
En l’edició anterior, l’aportació al projecte de construcció d’un Centre Educatiu i d’Acollida a
Toubacouta, contribuint a construir la biblioteca, va ser de nou mil quatre-cents euros, però tan o
més important va ser la gran labor de sensibilització que es va fer.
Els partits tindran lloc, com ja es tradicional, al pati de l’Escola Pia de Santa Anna Centre, el proper
cap de setmana, 17 i 18 de desembre, i la recaptació de diners es fa a partir de les aportacions dels
patrocinadors que cada jugador ha d’aconseguir per poder participar en la competició. Però el futbol
no serà l’únic protagonista d’aquesta festa solidària, també es faran partits de bàsquet i hi haurà
espectacles de teatre, música i altres esports. Els més petits podran participar en jocs i tallers, en un
macromural, i es podrà visitar una exposició. El Comerç Just també hi tindrà un espai amb una
paradeta, i es podrà participar en una rifa.
A més, enguany, amb motiu de la celebració dels deu anys, a partir de ¾ de 12 del matí de
diumenge hi haurà, entre altres activitats; batucada, plantada de gegants i bufada d’espelmes. La
Geganta Anna, acompanyada per tots els que hi vulguin participar, serà la protagonista d’una
cercavila que pujarà per la Riera, carrer Sant Josep i tornarà pel carrer Santa Teresa.
L’Escola de Sainte Thérèse va obrir fa quaranta anys amb l’arribada a Sokone, situada en plena
regió de Niombató, aproximadament a 20 quilòmetres de Toubacouta, l’any 1963 d’un grup de tres
monges de la congregació francesa de «Sœurs de la Providence de Lisieux». Fins el 1986 varen ser
elles les que portaren l’escola amb l’ajut d’un equip de laics que, contagiats pel seu esperit, varen
donar un fort recolzament a les monges. Els sous eren molt petits i es pot dir que tots plegats,
monges i mestres, treballaven per ajudar els nens més que no pas per guanyar-se la vida. Però l’any
1986 l’escola passà a mans dels laics i de la diòcesi. L’augment en el cost dels salaris va impedir
invertir diners en el manteniment del centre. Els escolapis van entrar en contacte amb l’escola fa deu
anys, amb la seva arribada a la població, però en fa només tres que el bisbe els hi encarregà la seva
gestió econòmica i docent.
Els anys que han passat des de la seva construcció i l’abandonament de les instal·lacions pel que fa
al seu manteniment fan urgent una feina de rehabilitació de parets, sostres, fusteria i també del
mobiliari. Aprofitant aquesta acció també es vol construir una sala de professors i una biblioteca.
Està previst executar les obres amb només un any, el 2005, sempre i quan els recursos arribin a
temps.
Mataró, 12 de desembre de 2005

Podeu consultar els horaris dels partits a: www.escolapia.net/futbolsolidari
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