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2. Presentació
2.1. Per què el Senegal?
Com s’explicarà més endavant, l’origen de la nostra associació és un grup d’antics
alumnes i amics de l’Escola Pia Santa Anna, a Mataró, motivats pels ensenyaments
socials, lliberals i de solidaritat rebuts a l’escola.
El principi del fundador de l’Escola Pia, Josep de Calassanç, pel qual tothom, rics i
pobres, tenen dret a l’educació, així com l’exigència en la formació dels seus
educadors, estan pràcticament assolits en el món occidental a través dels seus
governs. Ara, els ulls dels amics de l’Escola Pia, i dels mateixos escolapis, s’han de
dirigir necessàriament cap al tercer món. L’organització catalana “Fundació Educació
Solidària”, fundada per escolapis catalans, dirigeix des de 1991 el seus esforços cap a
diferents indrets, Amèrica Central i Àfrica principalment. El més necessitat de
col·laboració és el Senegal, país del qual surten constantment emigrants cap a altres
països, on esperen trobar una nova manera de viure. Molts d’ells vénen a Catalunya i
també a Mataró i al Maresme.
Creiem i defensem el dret de totes les persones a poder viure i treballar en el seu país
d’origen i és per això que defensem el dret al desenvolupament integral de la personal i
la seva formació, respectant la seva identitat històrica i cultural.

2.2. Per què un centre social i comunitari a Kabrousse (Casamance)?
En primer lloc, hi ha un motiu comú en totes les nostres accions, es tracta d’una més de
les necessitats expressades pels membres de l’associació “Education Solidaire”, que és
la nostra contrapart en els projectes que ajudem a realitzar:
Però, en aquesta ocasió, d’acord amb els qui porten temps al Senegal i també amb
tècnics d’aquí, creiem que cal començar a treballar en projectes que perdurin durant
temps i que puguin ser útils en mans dels propis senegalesos. Cal fer equipaments de
qualitat i que siguin un espai i un entorn en què es puguin desenvolupar, en el futur,
altres propostes.
Fins ara, majoritàriament, s’havien cobert necessitats urgents, sempre d’acord amb les
autoritats locals, però generalment tenien un inici i un final, i comportaven un esforç
constructiu. El projecte que avui proposem, tot i representar la construcció d’unes
instal·lacions, vol ser, sobretot, un espai de trobada de col·lectius i entitats de la zona.
Per desenvolupar, en els propers anys, un tipus de projecte més basat en les persones.
Mentre que els que s’havien fet fins ara, tot i ser per a les persones, en si mateixos
eren molt més materials. No podem deixar de banda, que la regió en la qual es
realitzarà surt d’un conflicte armat i per això, la seva joventut necessita elements
cohesionadors i socialitzadors.
La Casamance, en general, i el Centre Social i Comunitari de Kabrousse, en particular,
seran, de ben segur, l’objectiu prioritari del nostre treball durant molts anys, la qual cosa
farà que puguem adquirir una relació i un compromís més gran amb els habitats
d’aquella zona.
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3. Fitxa resum
3.1. El Projecte
Títol del projecte:

Pressupost total del projecte:

228.229,38 euros

Subvenció sol·licitada (FCCD):

162.435,85 euros (1a.fase: 80.978,04 €)

Data inici:

Finals 2006

N. beneficiaris directes:
Beneficiaris indirectes:
Localització

País:

SENEGAL

Sector d’actuació:

Durada:

Dos anys

Es calcula que anualment poden passar pel centre:
1100 adults. 600 joves i 750 infants, homes i dones
Les famílies de la població de Kabrousse i rodalies,
que tindran una nova possibilitat de treball
Regió:
ZIGUINCHOR
Població: KABROUSE
Educació i acció social

Desenvolupament integral de
professional dels nois i noies

Objectius

la

persona,

formació

personal

i

dades del projecte

“CONSTRUCCIÓ I FUNCIONAMENT D’UN
CENTRE SOCIAL I COMUNITARI A KABROUSSE”

3.2. Entitat sol·licitant
Nom de l’entitat:
“ASSOCIACIÓ D’AMICS DE L’ESCOLA PIA AL SENEGAL”
AAEPSenegal

Constitució:

13/des/2000

NIF:
N.Rg.:

G-62446299

24.516 Reg.Municipal:

326

President:

Joan Herrero i Manich

DNI:

16.310.640-Y

Adreça:

Plaça Santa Anna, 1 (edifici escola)

CP:

08301

Telèfon:

937551122

Població:

MATARÓ

A/e:

aaepsenegal@escolapia.net

N.socis:

55

Responsable projecte:
A/e:

Fax

937906565

Joaquim Fernàndez i Oller (vice-president)

quim@technos.cat

Telèfon:

606 948 610

entitat sol·licitant

Nom abreviat:

3.3. Soci local
Nom de l’entitat:
“ASSOCIATION EDUCATION SOLIDAIRE”

President:

NINEA
24571680R9
(NIF):
Josep Artigas i Berenguer

Adreça:

Residences Notre Dame d’Afrique

C.P.:

10230

Telèfon:

00 221 825 04 10

Població:

DAKAR

País:

SENEGAL

Continent: ÀFRICA

2001

Responsable projecte:
Telèfon:

Forma
jurídica:
A/e:

Joseph Just Michel Adéoko

00 221 651 43 55

A/e:

Association culturelle
viceprovincial@arc.es

(Comunitat d’Oussouye)
josephtravailleur@yahoo.fr

soci local

Constitució:

