AMPLIACIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN
CENTRE EDUCATIU A TOUBACOUTA: CASAL D’ESTIU AL SENEGAL
març de 2005
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2. PROJECTE INICIAL 2002 / 2004

Construcció d’un

“CENTRE EDUCATIU I D’ACOLLIDA A TOUBACOUTA”

Centre d’acollida i de formació per a infants i joves de la regió de Niombató, que viuen en
petites poblacions disperses pel territori (selva), i que per aquest motiu no poden assistir a
l’escola de secundària.

Número de projecte: 905
Nom del projecte:

“CENTRE EDUCATIU A TOUBACOUTA”

País: SENEGAL

Àrea geogràfica: ÀFRICA

Període finançament: ANYS 2002 a
Final execució: ANY 2005
2004
Ajuntaments que hi ha col·laborat: Mataró, Alella, Arenys de Munt,
Argentona, El Masnou, Órrius, Pineda de Mar, La Roca del Vallès, Sant
Vicenç de Montalt
Pressupost total projecte: 142.764,02 €

Subvenció FCCD: 95.746,57 €

3. JUSTIFICACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DEL PROJECTE

Per què un casal d’estiu al Senegal?
L’Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal, constituïda fa més de 4 anys, ja ha realitzat
varis projectes al Senegal, país on l’Escola Pia té alguns centre escolars i d’on prové part de la
immigració que rep Mataró i la comarca.
En el projecte de construcció del Centre Educatiu de Toubacouta (regió de Niombató,
Senegal), presentat per aquesta associació, es recollia la voluntat d’utilitzar el centre, que
durant el curs funciona com a residència d’estudiants, com a centre de casals i colònies durant
les vacances d’estiu. Aquesta línia d’actuació proposada, és un dels objectius de l’entitat però
amb l’enteniment i la plena consciència, que per organitzar un casal d’estiu al Senegal fa falta
una preparació i experiència prèvia de la realitat concreta del país.
Donada la oportunitat i l’oferiment efectuat des de la Comunitat Escolàpia del Senegal a poder
participar en un casal i unes colònies d’estiu programades pel mes de juliol a Oussouye
(Casamance, Senegal), creiem convenient aprofitar la ocasió per acumular experiència,
conèixer la situació de la zona i el seu funcionament concret (costums, tradicions, hàbits,
quotidià,...) per poder realitzar, i iniciar, en un futur, amb un grup de joves de la ciutat, el
projecte de casal d’estiu al Centre Educatiu de Toubacouta.
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A més a més, l’experiència servirà per col·laborar en la sensibilització que realitza l’entitat a
Mataró i per elaborar l’informe de tancament del projecte del Centre Educatiu de Toubacouta.
Experiència
L’equip de joves que estarà al capdavant d’aquest projecte té experiències en diferents casals
d’estiu i esplais de la ciutat. Està format per 5 monitors d’activitats de lleure infantils i juvenils,
oficialment titulats, vinculats al Grup d’esplai l’Erol i a l’equip organitzador de les Jornades de
Futbol Solidari que es celebren des de fa mou anys a l’Escola Pia Santa Anna.
4. FITXA DE L’AMPLIACIÓ DEL PROJECTE
Localització
Oussouye, Casamance.
Collège Joseph Faye.
Oussouye és a Casamance, al sud del país, regió dominada per l’ètnia diolà. Els escolapis hi
van arribar el 1963.
L’escola Joseph Faye va ser la primera a càrrec dels escolapis del Senegal, l’any 1973.
Actualment atén 400 alumnes de 12 a 17 anys, repartits en una doble línia en els quatre cursos
del currículum de secundària. És oberta a tot tipus de famílies, sense discriminació ni per raó
de l’ètnia, ni de la religió, ni econòmica. L’escola també com pte amb una residència escolar
que permet als alumnes que viuen en pobles allunyats que hi puguin assistir sense que hagin
de fer molts quilòmetres cada dia. Es tracte d’un centre similar al de Toubacouta, encara que
en aquest, els nois i noies estudien a l’escola de secundaria de l’Estat.
Beneficiaris directes
150 nens i nenes de 6 a 14 anys
Característiques dels beneficiaris
Els nens d’Oussouye constitueixen una bona franja de població de la regió de Casamance, o
més exactament de la regió de Ziguinchor. Gran part d’aquests infants han nascut dins de
famílies desafavorides o bé viuen en condicions particularment difícils. La necessitat de
continuar amb la instal·lació dels mecanismes d’educació i creixement d’aquests nens i nenes
per ajudar-los a desenvolupar-se millor, és per tant una evidència. A banda de les estructures
formals i especialitzades (escola, col·legi preescolar, institut,...) no existeixen altres institucions
que complementin aquesta educació bàsica. Com que la importància del benestar psicosocial
dels infants és tant o més important que la salut física, és urgent doncs posar en marxa
alternatives d’educació popular i gratuïta per permetre un millor creixement i desenvolupament
humà.
Soci Local
Es manté, com a contrapart o soci local, la mateixa entitat en que s’ha treballat per a la
construcció del centre de Toubacouta, l’“Association Education Solidaire”. Associació cultural,
creada per l’Escola Pia al Senegal, dedicada a la formació i desenvolupament de les persones.
El seu objectiu principal és el recolzament de tota mena d’activitats educatives envers els
infants i els joves de famílies modestes: escoles, centres d’alfabetització, colònies, preescolars,
centres d’acollida.
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En aquesta ocasió el responsable del que es proposa com ampliació del projecte inicial és
l’escolapi Josep Ma. Canet, director del centre Joseph Faye.
Calendari del projecte
El casal d’estiu i les colònies que organitza el Collège Joseph Faye es durà a terme entre els
dies 4 i 24 de juliol de 2005. Malgrat això, la nostra participació i la nostra estada es dividirà en:
-

del 7 al 14 de juliol: casal d’estiu de 15h a 19h de la tarda
del 15 al 24 de juliol: colònies en règim intern per permetre als nens de zones
apartades la participació en les diferents activitats
del 24 al 30 de juliol:
• Visita als diferents projectes realitzats, i per realitzar, de l’Associació d’Amics
de l’Escola Pia del Senegal.
• Recollida d’informació per a la realització de l’Informe de Tancament del
projecte de construcció del Centre Educatiu de Toubacouta.

Descripció del projecte
El projecte educatiu del casal d’estiu i les colònies programades pretén assolir l’objectiu
general de promoure l’expansió i el benestar dels infants de la zona i responsabilitzar-se de
tots els aspectes psicosocials, educatius, sanitaris i nutricionals durant els 21 dies de colònies i
casal. A més a més, amb les diferents activitats realitzades, els organitzadors del casal i els
educadors locals, tenen en compte els següents objectius:
-

Desenvolupar activitats d’estimulació en el pla cognitiu, afectiu, psicomotriu i social.
Educar en la pau i la tolerància.
Practicar les normes elementals de moral, civisme i de gestió de l’entorn.
Arrelar els nens en els seus valors culturals i nacionals per tal de consolidar les seves
identitats.
Contribuir a l’equilibri alimentari oferint-los àpats rics i variats.

Les activitats que es pretenen desenvolupar durant aquests dies inclouen: xerrades, jocs,
activitats manuals i artístiques, cants, poemes, teatre, animació, descobriments, esports, balls,
esbarjo, taller d’herbes, activitats culturals, dibuixos, excursions, pel·lícules.
La nostra voluntat, participant en aquest projecte de casal i colònies del Collège Joseph Faye,
respon a l’interès de compartir la nostra experiència com a monitors amb la que ells ens puguin
transmetre. A partir de la nostra implicació en la seva comunitat, en el seu quotidià, ens
pretenem apropar a la realitat del país, als seus valors i a les seves principals necessitats.
Preparació prèvia a la realització del projecte
Per poder realitzar qualsevol camp de treball, i sobretot si aquest fa referència a l’àmbit
d’educació en el lleure dels infants i adolescents, es requereix una preparació personal per
garantir el desenvolupament de l’activitat de forma satisfactòria. Conscients d’aquesta
necessitat de formació ja hem iniciat les següents activitats:
-

Formació bàsica de llengua francesa
Formació específica per a la realització d’un camp de treball a un país subdesenvolupat
a càrrec de la Fundació Educació Solidària. Aquesta formació consisteix en xerrades de
formació (la primera es va realitzar el passat 26 de febrer a càrrec de Arcadi Oliveres) i
trobades amb altres voluntaris que realitzaran projectes similars a altres països
subdesenvolupats.
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5. PRESSUPOST DEL PROJECTE
Previsió de despeses
El projecte a part de les despeses del viatge i les associades a la seva preparació inclouen
també les referents a l’allotjament, la manutenció i els desplaçaments interns durant l’estada. A
més a més, també es consideren els pressupostos adjunts de compra de material escolar
divers per utilitzar en el casal i les colònies, i el material necessari per una farmaciola escolar.
Detall de despeses pressupostades:
Concepte
Viatge (bitllets d’avió)
Altres despeses associades al viatge:
Assegurances (90€ / persona)
Vacunes i revisió mèdica
Excés d’equipatge
Allotjament i Manutenció (6€ pax/dia-25 dies)
Desplaçaments Interns pel país , inclou viatge en avió de
Dakar a Ziguinchor (150€ / persona)
Material Escolar
Material de Farmaciola
Material fotogràfic i varis seguiment Toubacouta
Sensibilització: actes posteriors
Cost control execució projecte
TOTAL DE DESPESES PRESSUPOSTADES

Import
3.125,00 €
450,00 €
170,00 €
150,00 €
750,00 €
750,00 €
1.200,00 €
345,00 €
200,00 €
500,00 €
155,00 €
7.795,00 €

Fonts de Finançament
Al reflectir els ingressos necessaris per poder efectuar el projecte considerem, a part de
l’aportació bàsica de cadascun dels integrants del projecte, la resta d’entitats vinculades a les
nostres activitats
Concepte
Integrants del projecte
Escola Pia Santa Anna
Soci local: Association Education Solidaire
Fundació Educació Solidària
Associació d’Amics de l’Escola Pia del Senegal
Subvenció que es sol·licita a l’Ajuntament de Mataró
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS

Import
2.345,00 €
1.200,00 €
1.500,00 €
450,00 €
600,00 €
1.700,00 €
7.795,00 €

%
30,1
15,4
19,2
5,8
7,7
21,8
100,0

Al cercar el finançament necessari per a la realització del projecte s’han tingut en compte els
diferents conceptes que integren la despesa. Així, les persones que es desplaçaran al Senegal
aporten una part considerable del cost del viatge, ajudats per l’escola de Santa Anna de
Mataró. El soci local, organitzador del casal d’estiu, es fa càrrec de l’allotjament i la
manutenció, així com de tots els desplaçaments per l’interior del Senegal.
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La Fundació Educació Solidària, que participa en els projectes de l’Escola Pia al Senegal, es fa
càrrec del cost de les assegurances dels integrants dels projecte. L’Associació d’Amics de
l’Escola Pia al Senegal es compromet a fer-se càrrec de totes les despeses derivades del
transport del material necessari per portar a terme les activitats i de la compra del material que
s’utilitzi per a la realització del tancament del projecte de Toubacouta, així com de les
despeses derivades de futures campanyes de sensibilització.
Sol·licitud de subvenció
Per fer front a la compra del material necessari per a la realització de l’activitat es demana la
col·laboració de l’Ajuntament de Mataró. La quantitat que es sol·licita, és de 1.700 euros, que
correspon a l’import del material més una part per despeses de sensibilització, amb el
compromís de deixar constància del suport d’aquesta institució en tots els actes que es
realitzin.
6. COMPROMISOS PER DESPRÉS DE REALITZAR EL PROJECTE
Una vegada realitzat el projecte els integrants/usuaris ens comprometem, a partir de
l’experiència viscuda, a contribuir en els actes i campanyes de sensibilització a diferents
nivells:
-

-

-

Sensibilització a la ciutat, col·laborant si és necessari amb escoles i entitats per tal de
transmetre la nostra experiència a la població, tan pel que fa a la ciutat de Mataró com
a la resta de poblacions que han participat en el projecte de Toubacouta.
Organitzar, actes de sensibilització amb l’Associació d’Amics de l’Escola Pia del
Senegal aportant material fotogràfic, l’experiència viscuda i el coneixement de les
necessitats reals de la zona i l’estat dels projectes realitzats. Col·laborant també en la
definició i elaboració de nous projectes de cooperació.
Dissenyar i programar, complint amb el compromís de l’Associació d’amics de l’Escola
Pia al Senegal, projectes de futurs Casals d’Estiu que impliquin la participació de nous
joves i la continuïtat en la tasca de sensibilització que ja està portant a terme
l’Associació d’amics de l’Escola Pia al Senegal.
Col·laborar en la formació dels joves que vulguin participar en la organització i el
desenvolupament de nous casals d’estiu al Senegal.
Aportar tota la documentació i justificants necessaris i que siguin requerits per les
entitats i institucions implicades en el finançament del projecte.
Elaborar el corresponent informe de l’activitat realitzada com a conseqüència d’aquest
projecte d’ampliació, consistent en la realització d’un Casal d’Estiu, que inclogui la
descripció de la pròpia execució, la descripció detallada de les activitats realitzades i la
valoració de les fites assolides.

Mataró, 8 de març de 2005
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