AMPLIACIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN
CENTRE EDUCATIU A TOUBACOUTA
desembre de 2005
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2. FITXA 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 / 1er.
2004
SEMESTRE 2006
Ajuntaments que hi han 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 €

Ampliació març 2005:

Subvenció FCCD:

1.700,00 €

7.795,00 €

3. JUSTIFICACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DEL PROJECTE
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 del Maresme.
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.
L’estiu passat, un grup de joves de Mataró van poder participar en un casal i unes colònies
d’estiu programades per al mes de juliol a Oussouye (Casamance, Senegal), i van aprofitar
l’ocasió per acumular experiència, conèixer la situació de la zona i el seu funcionament concret
(costums, tradicions, hàbits..) per poder realitzar, i iniciar, en un futur, amb un grup de joves de
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la ciutat, el projecte de casal d’estiu al Centre Educatiu de Toubacouta; motiu pel qual aquesta
experiència va representar una primera ampliació del projecte inicial del Centre.
A més a més, actualment, els joves que van viatjar al Senegal estan col·laborant en activitats
de sensibilització que realitza la nostra Associació o l’Escola Pia de Santa Anna a Mataró.
En aquests moments, els treballs de construcció del Centre estan en la fase final i les
experiències per a l’organització de Casals d’Estiu o colònies, així com la utilització de les
instal·lacions per a trobades de joves o professionals de l’educació han estat totes molt
positives. És per això que creiem convenient dedicar més esforços a l’equipament de les
instal·lacions i a la formació de monitors i monitores que treballin en les activitats que s’hi
realitzin.

4. PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DEL PROJECTE
Beneficiaris
Els mateixos que gaudiran de les instal·lacions ja construïdes, que veuran ampliat el ventall
d’ oportunitats del seu aprofitament.
Directes:
§ Els joves estudiants de secundària dels pobles de la regió de Niambató, que durant
l’any estaran allotjats al Centre
§ Els infants i joves que prendran part en les activitats que s’organitzaran en els períodes
extraescolars
§ Les entitats locals que organitzin activitats, preferentment de formació
Indirectes:
§ La població de Toubacouta, atès que el centre és un lloc d’irradiació d’activitat cultural i
de promoció de la persona
§ El centre escolar públic, situat al costat, que pot donar servei a nois i noies d’una zona
més àmplia de població
§ Les famílies, que veuran com els seus fills i filles els aportaran els valors positius del
coneixement i de la formació, rebuts al Centre
§ Les noies, que com a segment de la població menys afavorit en el camp cultural i
escolar, es veuran més realitzades com a persones
Soci Local
Es manté, com a contrapart o soci local, la mateixa entitat en què 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 de donar suport a tota mena d’activitats educatives envers els
infants i els joves de famílies modestes: escoles, centres d’alfabetització, colònies, preescolars,
centres d’acollida.
En aquesta ocasió el responsable directe en serà l’escolapi Josep Artigas, viceprovincial de
l’Escola Pia al Senegal i president de “l’Association Education Solidaire”.
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Calendari del projecte
L’execució de les propostes d’aquesta ampliació es portaran a terme a continuació de les
proposades en el projecte inicial, això vol dir que es podran efectuar dins el primer semestre de
l’any 2006, ajornant uns mesos el tancament definitiu del projecte en la seva totalitat.
Descripció del projecte
Equipament de la Sala d’Estudis i Biblioteca amb llibres i material audiovisual per a
l’aprenentatge del francès, llengua oficial del Senegal i i formació de monitors per al correcte
funcionament del projecte educatiu del Centre d’Acollida de Toubacouta, que ha de servir per a
residència d’estudiants durant el curs i de casal d’estiu i casa de colònies en els períodes
extraescolars; a més, s’hi realitzaran experiències de tallers per a la formació professional dels
nois i noies que hi resideixin.
També s’aprofita la presentació d’aquesta ampliació per a la compra del material necessari
perquè el centre disposi d’una petita farmaciola amb aquells instruments i medicaments que no
necessiten la intervenció de personal sanitari.
Finalment, s’inclou també una partida per cobrir les despeses, al Senegal, de les darreres
feines de seguiment, control i tancament del projecte, que comprenen materials diversos i
desplaçaments per la zona.

5. PRESSUPOST DEL PROJECTE
Descripció i valoració de les partides de despesa necessària per complir amb els objectius que
proposa aquesta ampliació.
Concepte
Compra de llibres i material audiovisual
Cursos de formació per a monitors responsables del Centre
Compra material de Farmaciola
Despeses de seguiment, control i tancament del projecte
TOTAL DESPESES PRESSUPOSTADES

Import
500,00 €
700,00 €
250,00 €
250,00 €
1.700,00 €

6. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
La quantitat que es sol·licita, és de mil set-cents (1.700,00) euros, que correspon a
la totalitat de l’ampliació proposada i que és un complement del projecte inicial que ha
d’ajudar a la bona marxa de l’equipament construït amb la col·laboració de diferents
ajuntaments, especialment del de Mataró, i els recursos aportats per la nostra entitat, que
superen el 35 % del cost total, obtinguts a través de campanyes de sensibilitzaxció i donatius
de particulars.
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7. COMPROMISOS
L’Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal es compromet, en col·laboració amb
“l’Association Education Solidaire”, a portar a terme els treballs esmentats en aquest document
i aportar els informes de seguiment oportuns. Tal com ho està fent durant la marxa de la
construcció del Centre Educatiu i d’Acollida de Toubacouta, objectiu principal del projecte
presentat a finals de l’any 2001 i que s’està portant a terme des de 2002. Amb el compromís
que abans de l’1 de juliol de 2006 s’hauran acabat tots les obres i les inversions previstes.
Mataró, desembre de 2005
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