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4. Entitat sol·licitant
4.1. Història i objectius
L’Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal és una entitat sense cap ànim de lucre,
que va néixer arran d’una visita de l’escolapi P. Bonaventura Pedemonte a Mataró, en
la qual va explicar quines són les necessitats en el treball que els escolapis fan de
formar i educar els nois i les noies d’aquell país.
A partir del coneixement de la tasca que alguns escolapis catalans estan realitzant al
Senegal, i sensibilitzats de la precarietat en què es troben, un grup d’antics alumnes i
amics de l’Escola de Santa Anna de Mataró decidim treballar per aportar-hi el nostre
gra de sorra.
És per això que pel desembre de 2000 es constitueix per iniciativa de l’Associació
d’Antics Alumnes i Amics de l’Escola de Santa Anna l’Associació d’Amics de l’Escola
Pia al Senegal, que persegueix els següents fins:
1. Canalitzar i aglutinar activitats i projectes orientats a la solidaritat, la cooperació i
el desenvolupament dels països de l’anomenat tercer món, de manera especial
a través de la col·laboració amb l’Escola Pia al Senegal i la seva associació
“Education Solidaire”.
2. Desenvolupar activitats per tal de sensibilitzar la nostra societat, especialment
els infants, de les necessitats educatives dels nens i les nenes del Senegal.
3. Cercar els recursos econòmics necessaris per tal de poder portar a terme
projectes d’actuació concrets, preferentment en l’àmbit escolar, al Senegal.
4. Promoure i facilitar l’apadrinament de nens i nenes del Senegal, cercant famílies
o persones que es facin càrrec de les despeses de la seva escolarització.
La voluntat dels promotors de l’entitat ha estat sempre la d’aglutinar i trobar
representats a la Junta Directiva tots els estaments, grups i col·lectius que treballen o
realitzen la seva activitat al voltant de la comunitat educativa de l’Escola de Santa
Anna. És per això que en aquesta Junta, a més de persones a títol individual
interessades a treballar pel Tercer Món, s’hi troben des del director de la mateixa
escola, fins a representants de l’AMPA i de l’Associació d’Antics Alumnes, passant pel
P. Joan Herrero, escolapi, fill adoptiu de la ciutat de Mataró al qual la Generalitat de
Catalunya va atorgar la Creu de Sant Jordi i considerat Maresmenc de l’Any en l’àmbit
social el 2002 per elecció popular, amb el que això representa d’ascendent sobre molts
milers de mataronins que han estat alumnes seus en els més de cinquanta anys en que
ha exercit de mestre a Mataró.
Un altre vessant important de l’activitat de l’associació és la de relació amb immigrants
senegalesos residents a Mataró, alguns dels quals han estat alumnes de l’Escola Pia al
Senegal. Aquesta relació és amb la voluntat de treballar conjuntament i cada dia més
els temes de sensibilització de la nostra societat, sense abandonar la possibilitat
d’arribar a compartir projectes de cooperació i ajut a l’Àfrica, com de fet s’ha començat
a estudiar en els darrers anys.
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4.2. Fitxa completa de l’entitat

Entitat

ASSOCIACIÓ D’AMICS DE L’ESCOLA PIA AL SENEGAL

Adreça

Plaça Santa Anna, 1 – 08301 MATARÓ

Tel. Contacte
a/e
web

93 755 11 22 (Fax 93 790 65 65)
aaepsenegal@escolapia.net
http://mataro.escolapia.net/01/carpeta1/aaeps2003/default.htm

Descripció

Entitat local, sense afany de lucre, promoguda per l’Associació
d’Antics Alumnes i Amics de l’Escola Pia Santa Anna de Mataró, en
l’àmbit de la solidaritat i la cooperació internacionals.

Objectius

•

•
•
•

Canalitzar i aglutinar activitats i projectes orientats a la
solidaritat, la cooperació i el desenvolupament dels
països de l’anomenat Tercer Món, de manera especial a
través de la col·laboració amb l’Escola Pia al Senegal i la
seva associació “Education Solidaire”.
Desenvolupar activitats per tal de sensibilitzar la nostra
societat, especialment els infants, de les necessitats
educatives dels nens i les nenes del Senegal.
Cercar els recursos econòmics necessaris per tal de
poder portar a terme projectes d’actuació concrets,
especialment en l’àmbit escolar, al Senegal.
Promoure i facilitar l’apadrinament de nens i nenes del
Senegal, cercant famílies o persones que es facin càrrec
de les despeses de la seva escolarització.

Activitats

Per tal d’aconseguir els seus objectius, trobar recursos i sensibilitzar
els ciutadans de les necessitats del Senegal, realitza i organitza:
• Exposicions
• Concerts
• Tríptics
• Vídeos
• Campanyes de sensibilització a l’escola
• Actes i conferències a diferents barris de la ciutat i a la
comarca

Observacions

L’Associació té convenis de col·laboració signats amb el Col·legi de
Santa Anna de Mataró, l’Associació d’Antics Alumnes i l’Associació
de Mares i Pares de l’Escola.
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4.3. Composició de la Junta directiva actual
PRESIDENT
VICEPRESIDENT
SECRETARI
TRESORER
VOCAL 1
VOCAL 2
VOCAL 3
VOCAL 4
VOCAL 5
VOCAL 6
VOCAL 7
VOCAL 8

Joan Herrero i Manich
Joaquim Fernàndez i Oller
Miquela Subirà i Claus
Antoni Noé i Nadal
Carles Cereceda i Ferrés
Antoni Martínez i Sànchez
Francesc Vea i Castells
Jordi Riera i Estrany
Octavi Nonell i Carulla
Ramon Bassas i Segura
Jordi Truñó i Gual
Anna Puig i Maymí

escolapi
antic alumne Sta. Anna
mare d’alumnes Sta. Anna
antic alumne Sta. Anna
director-gerent Sta. Anna
mestre Sta. Anna
pres. Ant. Alumnes Sta. Anna
Junta AMPA Sta. Anna
pare d’alumnes Sta. Anna
antic alumne Sta. Anna
Grups d’Amistat
Grups d’Amistat

4.4. Finançament i dades de l’entitat
L’Associació té garantit el seu funcionament ordinari a través de les quotes dels
associats i el conveni signat amb l’Escola Pia Santa Anna de Mataró, que li assegura
els locals i l’estructura mínima alhora que la col·laboració en els projectes escollits. Per
a la realització dels projectes porta a terme diverses campanyes i col·lectes, a més de
sol·licitar subvencions a institucions públiques i privades diverses.
DADES DE L’ENTITAT
nom o raó social
ASSOCIACIÓ D’AMICS DE L’ESCOLA PIA AL SENEGAL
NIF
G 62446299
núm. reg. gral. entitats
núm. reg. mpal. entitats
24516
326
número associats (31/12/05)
data constitució
52
13 / desembre / 2000
responsable del projecte
Joaquim Fernàndez (93 755 11 22)
adreça
Plaça Santa Anna, 1 – ESCOLA PIA SANTA ANNA
població
comarca
MATARÓ
MARESME
codi postal
08301
telèfon
fax
93 755 11 22
93 790 65 65
a/e
aaepsenegal@escolapia.net
dades de l'entitat de crèdit i compte bancari
nom de l'entitat bancària
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona – “la Caixa”
adreça de la sucursal
Avinguda Maresme, 199 – Oficina Estació
població
MATARÓ - 08301
número de compte
2100.4870.31.2200005010

4.5. Altres experiències en projectes de cooperació internacional
Any 2001:
- Construcció d’una pista poliesportiva en el Centre Notre Dame d’Afrique (Dakar),
en el que l’AAEPSenegal hi va aportar 18.000 euros, amb una subvenció del
50%, aproximadament, de l’Ajuntament de Mataró.
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Anys 2002 a 2004:
- Construcció del entre Educatiu i d’Acollida de Toubacouta per acollir els nois i les
noies que viuen en les petites poblacions disperses per la selva i fer possible
que segueixin els estudis de secundària. L’AAEPSenegal s’ha fet càrrec del cost
total, que ha estat de més de 140.000 euros, amb el suport dels Fons Català de
Cooperació, que gràcies a diferents ajuntaments, especialment el de Mataró l’ha
dotat d’una subvenció de 95.746,57 euros.
Any 2005:
- Ampliació del projecte de Toubacouta per a la formació de joves per preparar
futurs Casals d’Estiu i Colònies. L’AAEPSenegal ha presentat una sol·licitud de
subvenció a l’Ajuntament de Mataró de 1.700 euros, que representa el 22% del
total del cost del projecte.
Aquesta activitat es va portar a terme a Kabrousse, la mateixa població en què
es proposa realitzar el projecte actual.
- Ampliació del projecte de Toubacouta. Aprofitant la bona acollida del projecte és
proposa l’equipament de la biblioteca/sala d’estudi del Centre, així com una
partida per a la formació dels monitors, a més de l’equipament d’una petita
farmaciola.
- Rehabilitació de l’Escola de Sainte Thérèse a Sokone. A més de refer la totalitat
de les instal·lacions existents i comprar nou mobiliari i equipament, també es
construeix una biblioteca i una petita sala de professors dins del recinte de
l’escola.
- Ampliació del projecte de Rehabilitació de l’Escola de Sainte Thérèse a Sokone.
Gràcies a l’ajut obtingut de la Fundació la Caixa i la bona acollida entre els
ajuntaments de la comarca, podem reconstruir el mur que tanca el recinte, que
ha caigut durant aquest mateix curs i fer front a les despeses per equipar
adequadament la biblioteca que es construeix i fer cursos de formació en
informàtica per al professorat.
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5. Soci local
5.1. Fitxa completa de l’entitat

Entitat

“ASSOCIATION EDUCATION SOLIDAIRE”

Adreça

Residence Notre Dame d’Afrique – BP 10230 – DAKAR (SENEGAL)

Tel. Contacte
a/e

00 221 825 04 10 (Fax 00 221 825 81 74)
viceprovincial@arc.sn

Descripció

Associació cultural dedicada a la formació i desenvolupament de les
persones

Objectius

Donar suport a tota mena d’activitat educativa envers els infants i joves de
famílies modestes: escoles, centres d’alfabetització, granges – escola,
preescolars, colònies de vacances, centres d’acollida ....

Recursos

Per fer possible la seva labor l’entitat obté recursos dels pares i mares que
poden ajudar a l’educació dels seus fills, de la venda dels productes
realitzats als mateixos tallers i granges i, molt especialment, dels ajuts que
els proporcionen grups com l’Associació d’Amics de l’Escola Pia al
Senegal

Observacions

1. Relació amb els beneficiaris: Els membres de l’associació conviuen
amb els beneficiaris dels projectes que es realitzen i es
desenvolupen al Senegal. Estan totalment integrats a la societat
senegalesa
2. Coneixement de la zona del projecte: El fet de viure i treballar
sobre el terreny dóna un coneixement extraordinari de la zona i la
seva problemàtica. A més, en el cas de la Casamance, aquesta va
ser la primer a zona on es van instal·lar els escolapis al Senegal
3. Experiència en l’execució de projectes similars: En l’actualitat
s’està seguint el projecte d’un nou centre a Oussouye per a 55
alumnes, es gestionen centres d’acollida per a estudiants a Dakar
(Ker Kalasans i Ker Kasano) a Sokone, a la granja – escola de
M’lomp, a Karang i el nou de Toubacouta
4. Relació amb l’entitat sol·licitant: El primer projecte realitzat
conjuntament va ser una pista poliesportiva al centre Notre Dame
d’Afrique a Dakar (2001); actualment s’està acabant un Centre
Educatiu i d’Acollida a Toubacouta (2002-2004). Ambdós projectes
han comptat amb el suport, entre d’altres, de l’Ajuntament de
Mataró
Nombre de membres: A més d’un total de 150 persones entre mestres,
educadors i monitors, que col·laboren permanentment amb l’entitat,
compta amb un total de 25 membres
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5.2. Història, objectius i experiència
L’“Association Education Solidaire” és l’entitat que fa quatre anys van promoure i
constituir els escolapis catalans que viuen i treballen al Senegal per poder canalitzar els
ajuts que els hi arriben des de Catalunya i fixar l’ordre de prioritat dels projectes
necessaris per desenvolupar la seva labor educativa.
Els escolapis van arribar al Senegal l'any 1963, concretament a la regió de la
Casamance, al Sud del país. Allí van establir-se al poble d'Oussouye, i més endavant al
poble de M'lomp. La rebuda que van tenir per part del poble Diolà va ser molt bona i
ben aviat ja es van posar a fer feina per tal de col·laborar en el desenvolupament de la
població. L'any 1968 van posar en marxa el centre de promoció agrícola i la granjaescola de M'lomp, i l'any 1973 van agafar la direcció del Collège Joseph Faye
d'Oussouye. Amb el temps, els escolapis s'han establert també a Dakar, l'any 1980, i
més recentment, cap a mitjans de la dècada dels 90, a la regió de Sokone situada al
centre de Senegal, just per sobre Gàmbia.
Durant els més de quaranta anys que els escolapis porten treballant al Senegal, la
tasca principal que han desenvolupat és la de posar en marxa projectes educatius i de
formació per a infants i joves. Aquests projectes inclouen des de llars d'infants fins a la
formació professional per a joves per tal que puguin trobar feina que els asseguri un
mitjà de subsistència; passant per escoles de primària i secundària, internats escolars
per tal que els nois i noies no hagin de fer molts quilòmetres per anar a escola,
programes d'educació d'adults i de formació de la dona, escoles de camp, i fins i tot,
una casa de colònies per a poder fer estades formatives i lúdiques treballant aspectes
tan importants com la cultura de la pau i la convivència pacífica entre diferents ètnies,
cultures i religions.
Els escolapis treballen fomentant l’autogestió, l’autonomia i l’autosuficiència, mostra
d’això en són les seves granges-escola. Dirigeixen el seu treball, de manera especial,
als sectors més oprimits: les dones, els infants i alguns grups ètnics. Tot això ho fan
amb la participació de grups de joves del país.
5.3. El president i director del projecte

J. Artigas durant una entrevista a TVMataró

El president és En Josep Artigas, escolapi,
llicenciat en Filosofia i Teologia i diplomat
en Enginyeria tècnica agrícola per l’Escola
Industrial de Barcelona. En Josep Artigues
és al Senegal des de 1977, quan es va fer
càrrec del Centre de Promoció Agrícola de
M’Lomp, al Departament d’Oussouye a
Casamance. L’any 1983 inicià, amb els
joves inserits, l’AJAEDO, que és una
federació de grups de joves agricultors del
Departament d’Oussouye, a hores d’ara
totalment
independent.
Després
de
desenvolupar diferents projectes de
promoció per a les persones, tallers i
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formació per a la dona, va ser destinat a la Missió de Sokone com a responsable. A
Sokone va treballar en el dispensari, va ampliar l’escola primària, les escoles de pares,
centres de promoció per a la dona, ... També va promoure la construcció d’un centre
educatiu i social per als joves de la regió, amb la col·laboració del Fons Català al
Desenvolupament. El Centre Catalunya, va ser un projecte realitzat entre els anys 1998
i 2000, amb un pressupost total de 26.715.935 (vint-i-sis milions set-centes quinze mil
nou-centes trenta cinc) pessetes de les quals gairebé 10.000.000 (deu milions) van ser
aportats pel Fons. El Centre Catalunya amb dues seccions clarament diferenciades, la
de centre social d’animació i organització de joves i la de tallers de formació manual i
professional, té entre altres objectius, el d’afavorir l’educació i formació post-escolar i
para-escolar dels joves de Sokone, i els ajuda a continuar la seva capacitació
professional.
5.4. Centres escolapis al SENEGAL
DAKAR
Parròquia dels Màrtirs de l’Uganda
Els escolapis hi són presents des de
1980. És una de les més vives de
Dakar. Les activitats són nombroses:
catecisme, cinc corals, Càritas, Justícia i
Pau, Scouts, Legió de Maria, JOC, JEC,
comunitats de barri, escolania, etc. La
parròquia realitza, a més, tasques
assistencials com el jardí d’infants,
alfabetització, centre domèstic, projecte
de microempreses i beques per a
estudiants.
Jardí d’infants o guarderia
Sis aules de 40 infants, obertes a cristians i musulmans majoritàriament becats.
El projecte és prolongar el centre amb l’educació primària, però s’han de
construir les aules. La col·laboració ve d’un grup francès que ajuda a pagar
l’escolaritat dels nens i nenes.
Alfabetització
Les mateixes aules s’aprofiten al vespre per acollir les noies que fan feines de la
casa i que volen aprendre a llegir i escriure. Cal pagar els dos voluntaris que es
dediquen a aquest servei.
Centre de formació domèstica
Quatre aules obertes a noies de 14 a 25 anys que vulguin aprendre costura i
altres treballs domèstics. Acull una gran quantitat de noies que no han trobat lloc
a l’escola normal o bé que no han reeixit en els estudis. Cal pagar els professors.
CPAS (Centre de Promoció de l’Autofina nçament al Senegal)
Projecte d’ajut a joves que vulguin crear la seva pròpia empresa. Orientació i
assistència tècnica i emprèstit de llançament.
Beques per a estudiants
Ajut directe a estudiants universitaris o en formació professional per a ajudar-los
a pagar els seus estudis (una mitjana de 30.000 FF mensuals per estudiant).
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Cases de formació
Els escolapis tenen a Dakar tres cases de formació dels futurs escolapis: Kër
Kalasans és el postulantat, Kër Casani és el Prenoviciat i Notre-Dame d’Afrique
és el Juniorat. Per a les despeses de postulants i prenovicis demanen una
aportació dels estudiants (més aviat simbòlica). Tota la formació de novicis i
júniors cau sobre les espatlles de l’Escola Pia. A part dels estudis i de la
manutenció hi ha sempre la necessitat de millorar les eines de treball i de
formació: biblioteques, informàtica, assistència sanitària i esport.
PIKINE
Ekkol Kalasans de Sam-Sam
Sam-Sam és una barriada extrema
de Dakar d’una forta immigració i de
gran pobresa. Desassistida de
mitja ns i de serveis: no hi ha ni
aigua ni electricitat. Els escolapis,
sensibles a la necessitat de servir
els més pobres, han volgut ser-hi
presents des de 1995. Han edificat
una
escola
per
donar
una
oportunitat als infants que no han
pogut ser escolaritzats. És una
escola no-formal perquè no pot
seguir el pla oficial, ja que als
infants els cal aprendre el que no
han fet abans. Es tracta de recuperar en quatre anys el que els altres nens fan
en sis. Els qui no han tingut oportunitat d’anar a l’escola abans són escollits en
primer lloc. Els escolapis viuen al costat de l’escola.
A l’escola es fan quatre anys de primària amb professors voluntaris.
L’aprenentatge és, primer de tot, en llengua nacional (wolof) per passar més tard
al francès. Experiència nova, perquè l’escola oficial és tota en francès. En
aquests quatre cursos es dóna una gran importància als aspectes professionals.
La majoria dels alumnes són de religió musulmana. Mans Unides ha ajudat a
pagar la infrastructura. El manteniment corre a càrrec dels escolapis amb una
més que mínima aportació dels alumnes. Enguany, l’escola prolongarà els
quatre anys amb cursos de formació professional per donar sortida a les
necessitats del barri (mecànics, electricistes, informàtics, costureres, etc.).
L’escola acull quasi 300 alumnes i una dotzena de professors voluntaris, que
cobren un sou per sota del normal. Cal dir que grups de Terrassa amics del P.
Ferran Sans, hi cooperen.
Projecte d’escola agrària a Bambilor
Bambilor és un poble a uns 30 km de Dakar, relativament proper al famós llac
Rosa, on sol acabar el Ralli París-Dakar. Està a la zona rural dels Nyais, que és
rica en horts i fruiters. Allí s’ha emparaulat un terreny d’unes 10 Ha, per crear
una granja-escola a l’estil de la que funciona a Oussouye. La finalitat és doble:
d’una banda, podria donar la possibilitat d’una formació professional agrària que
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donés sortida als joves de les barriades extremes de Dakar: un replantejament
agrari de l’educació podria operar un moviment migratori de sentit contrari al que
s’opera del camp a la ciutat; d’una altra banda es tractaria de trobar recursos
productius que permetessin a la llarga l’autofinançament, mitjançant una
explotació agrària i ramadera que fos rendible.
SOKONE
Missió Catòlica
Sokone és un poble del Sine-Saloum a 240 km al sud de Dakar. De majoria
musulmana i ètnia predominantment seerer. La seva activitat agrària és el cultiu
del mill i la pesca en el marigot (braç de riu que es perd dins la terra). Els
escolapis hi són presents des de 1994. La comunitat cristiana és ben minsa, i
encara dispersats pels pobles de la rodalia, però l’activitat que ha endegat la
comunitat escolàpia encapçalada en Josep Artigas és remarcable.
A part de la Missió de Sokone i de Karang (a 40 km tocant la frontera amb
Gàmbia) hi ha innombrables comunitats de petits pobles perduts a la selva. Allí
s’hi han fomentat les « escoles de pares ». En la versió senegalesa vol dir
escoles, la gestió de les quals la porten els pares. En diuen també escoles de
« brousse » (selva). Cal pagar, però, al mestre que se n’ocupa: els infants són
lògicament de nivells ben diferents. Per això a Sokone, la vila important, s’hi ha
fet un internat o centre d’acollida.
Centre Educatiu i d’Acollida
Obert a nois i noies, a fi de facilitar els estudis de primària i secundària a
Sokone.
Jardí d’infants o guarderia
Dues aules per acollir els petits abans d’anar a l’escola. Ha estat creat fa poc i
atén una quarantena de nens.
Escola de Sainte Thérèse
Escola de primària que acull 320
infants d’entre 6 i 13 anys, va ser
creada fa 40 anys per les monges de
la congregació francesa de “Soeurs de
la Providence de Lisieux” i fa només
tres anys que els escolapis la
gestionen íntegrament. A més de les
assignatures
clàssiques
també
s’ensenyen oficis, com el de fuster, i a
treballar l’horta o la ramaderia.
Club de joves
Amb l’ajut de “Caldes Solidària” es va poder construir un centre social per a la
població que serà gestionat pels mateixos joves : consta d’una sala polivalent
per a fer-hi balls, espectacles o festes. Al voltant, tres sales més es destinaran a
aules de formació professional. També estan previstes una pista de bàsquet i
futbol sala. El finançament d’aquesta possible formació professional està per
definir.
Noviciat
Darrerament es va inaugurar el nou Noviciat en terrenys donats per la diòcesis.
L’edifici ha estat finançat per l’Escola Pia de Catalunya i fa pocs dies ha estat
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inaugurat amb quatre novicis. Consta de menjador, cuina, sala d’estar, 10
cambres, una sala de classe i capella. L’obra ha esta planejada i dirigida per
Josep Artigas.
Missió de Karang
Karang és un poble fronterer amb Gàmbia, a uns 40 km de Sokone. La petita
comunitat cristiana és servida pels escolapis des de Sokone. No tenien fins ara
una església on acollir-se. Fa uns tres anys, l’Antoine Martinez va començar la
construcció de l’església, que ha de servir de lloc de culte a la comunitat. Les
obres avancen segons el ritme de les ajudes que es reben. Ara ha passat força
temps aturada. L’obra és d’una certa envergadura, tot i que no és una capella de
grans dimensions, és suficient per acollir unes dues-centes persones.
Al costat de la capella, les monges de la Providence de Lisieux hi han establert
un dispensari on atenen les consultes dels malalts del país.
Centre Educatiu i d’Acollida de
Toubacouta
A 20 km. de Sokone, el Centre de
Toubacouta fa possible que els noies i
les noies de poblats llunyans, repartits
per la selva, puguin seguir els estudis
de secundària a l’escola de l’Estat en
aquesta ciutat de la regió de
Niombató. Les instal·lacions es van
construir amb la col·laboració de
l’AAEPS, que va presentar el projecte
al FCCD a finals de l’any 2000.

OUSSOUYE
És la comunitat escolàpia més antiga al Senegal. Oussouye és a Casamance, al
sud del país, regió que reivindica la independència des de fa anys i que està
dominada per l’ètnia diolà. Oussouye és el centre d’una regió amb molts pobles
lligats a la memòria dels primers escolapis: M’Lomp, Diamering, Oukout,
Kabruse o Diakene. Els primers establiments escolapis són allà. Amb tot, la regió
està sempre amenaçada per la guerrilla que no deixa desenvolupar bé el país ni
la seves possibilitats agrícoles i turístiques que queden en recessió. Els
escolapis hi tenien el Noviciat, però el van haver de canviar a causa del conflicte.
Collège Joseph Faye
L'escola “Joseph Faye” va ser la
primera a càrrec dels escolapis del
Senegal, l'any 1973.
Aquesta escola, que actualment atén
més de 400 alumnes d'entre 12 i 17
anys, és oberta a tot tipus de famílies,
sense discriminació ni per raó de
l’ètnia, ni de la religió (religions
tradicionals, musulmans i cristians), ni
econòmica (gràcies als ajuts en forma
de beques escolars amb els quals la
gent dels països desenvolupats
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col·labora amb l'escola). L'escola també compta amb un internat escolar que
permet als alumnes que viuen en pobles allunyats de l'escola que hi puguin
assistir sense que hagin de fer molts quilòmetres cada dia. Actualment a
l'internat hi ha uns 40 nois de mitjana.
A Oussouye hi ha també un col·legi públic de primària i secundària. Els alumnes
acollits al col·legi dels escolapis, com a altres poblacions, són els qui no han
trobat plaça al públic. Són, doncs, els de rendiment més limitat. El col·legi
“Joseph Faye”, portat per en Just Joseph M. Adeoko, pretén donar una formació
sòlida i integral en la línia dels idearis calassancis. Té una doble línia en els
quatre cursos del currículum de secundària.

M’LOMP
És un poble 10 km al nord d’Oussouye. Des de fa uns quants anys el bisbe de
Ziguinchor va confiar als escolapis la parròquia i la Missió de M’Lomp. En Jaume
Sales n’és el rector. Ell té cura de M’Lomp i dels quatre o cinc pobles de l’entorn.
Els escolapis hi estan vinculats des de fa temps perquè hi varen obrir als anys 70
l’escola agrària que ha permès una certa renovació de la regió.
Granja-escola i Centre de Promoció Agrària (CPA)
El P. Antoni Sala el va fundar el
1968. L’intent era d’ensenyar
nous cultius als joves de la
regió i interessar-los per la terra
per evitar-ne l’emigració a
Dakar. Passar d’un règim de
cultiu de l’arròs a un cultiu més
diversificat és una lluita difícil i
que demana perseverança.
Moltes promocions de joves
han passat per la granjaescola, nom de la institució de
formació, i han demanat
assistència al Centre de Promoció Agrícola, institució d’assistència tècnica. A
poc a poc s’han anat fent accions. La més important ha estat la constitució del
l’AJAEDO, agrupació de joves per al desenvolupament de l’agricultura, que
permet vertebrar una xarxa de pagesos interessats en la terra i en col·laboració
mútua.
Col·legi Sant Joseph
Era un centre de la diòcesi que no funcionava gaire bé i es va demanar als
escolapis d’agafar-lo per a fer-lo funcionar. Ha esdevingut dependent del col·legi
d’Oussouye. Això ha permès eixugar el dèficit i mantenir un nivell millor de
funcionament.
Colònia de vacances d’Elinkine
Recentment ha estat construïda aquesta colònia de vacances que haurà de ser
molt útil en el futur.
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5.5. Relació entre el soci local i l’ONGD sol·licitant
La relació de l’Associació amb els escolapis del Senegal està en el seu propi origen, és
a dir, en la relació personal, el naixement i la mateixa composició de l’entitat.
Per altra banda, són diversos els viatges que per diferents motius fan els escolapis a
Catalunya i tots són aprofitats per te nir contactes i repassar la situació dels projectes.
També persones d’aquí, mestres, joves i altres membres de l’entitat han viatjat al
Senegal i han pogut observar sobre el terreny l’execució de les obres i el funcionament
dels projectes realitzats.
La relació de la Junta de L’AAEPSenegal amb els responsables dels projectes és
permanent, i la documentació es rep directament i a través de la Fundació Educació
Solidària, entitat fundada pels escolapis catalans el 24 de juliol de 1998 per donar
suport als projectes que l’Escola Pia de
Catalunya desenvolupa a Senegal, Cuba i
Mèxic. Aquests projectes giren entorn a
l'educació i a la formació d'infants i joves,
entenent que aquesta via és la millor manera
de lluitar contra el subdesenvolupament i
poder garantir un futur amb unes millors
condicions de vida.
Gràcies al suport solidari de moltes persones
la Fundació pot contribuir cada any a fer
possible l'objectiu de garantir el dret a
l'educació que tenen tots els infants i joves del
món.

