COMUNICAT
L’Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal
farà una visita als seus projectes
La propera setmana, membres de l’Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal,
acompanyats per la regidora de cooperació i la cap de la secció de cooperació, faran una
visita als projectes que està realitzant l’entitat al Senegal amb el suport, entre d’altres, de
l’Ajuntament de Mataró.
El proper diumenge, tres membres de la Junta Directiva, acompanyats per la Regidora de
Participació Ciutadana, Cooperació i Dona, Maria Rosa Cuscó, i la cap de secció de Civisme
i Cooperació Internacional i secretària tècnica del Consell Municipal de Cooperació
Solidaritat Internacional, sortiran cap a Dakar per trobar-se amb membres de l’”Association
Education Solidaire”, entitat local responsable de l’execució dels projectes.
Una vegada a Dakar, els components de l’expedició tenen previst desplaçar-se en avió a
Ziguinchor i visitar la població de Kabrousse (departament d’Oussouye) a la baixa
Casamance, on es treballa en la “Construcció d’un Centre Social i Comunitari”. Allà
coneixeran els terrenys que ja s’han adquirit i les persones que dirigiran el projecte.

El dimecres, els components de l’expedició es dirigiran, per carretera, a Sokone, atravessant
Gàmbia. A Sokone visitaran la “Rehabilitació de l’escola Sainte Thérèse de Sokone”,
que a més del suport de l’Ajuntament de Mataró i d’altres ajuntaments del Maresme ha rebut
també l’ajut de la “Fundació la Caixa”.
A vint quilòmetees de Sokone, es troba el “Centre Educatiu de Toubacouta”, totalment
acabat i del que es recollirà la informació i documentació que resta per formalitzar l’informe
de seguiment definitu i tancament del projecte. Aquest és un punt molt important en el
recorregut previst, els Amics del Senegal es proposen, amb el material recollit, organitzar les
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activitats necessàries per justificar, públicament, el destí dels ajuts rebuts per a l’execució
del projecte. Això pot representar la convocatòria d’un acte públic i l’edició d’una exposició.
El divendres tornaran a viatjar, en aquesta ocasió amb direcció a Dakar. Una vegada a la
capital, els components de l’expedició podran conèixer el primer projecte de l’entitat: “La
Pista Poliesportiva del Centre Notre Dame d’Afrique”. També aprofitaran per visitar
l’escola de Sam Sam i visitar les obres del nou centre educatiu de Thiarroye.
L'arribada a Catalunya està prevista a darrera hora de la tarda del diumenge. Mentre siguin
al Senegal, les acompanyarà el president de l’”Association Education Solidaire”, l’escolapi
Josep Artigas, viceprovincial de la congregació en aquell país africà.
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