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Per què el Senegal
L’origen de l’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.
Atès que el principi del fundador, Josep de Calassanç, que 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 s’han de dirigir necessàriament cap el tercer món. A través de l’organització catalana
“Educació Solidària”, inspirada per escolapis catalans, això es dirigeix 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, en els quals esperen trobar una
nova manera de vida, molts d’ells vénen a Catalunya i també a Mataró.
Precisament “l’Associació d’amics de l’Escola Pia al Senegal” ha encetat, quan encara no es
compleix el seu primer any d’existència, un procés d’aproximació i diàleg amb l’Associació
Planeta, formada per senegalesos residents a la nostra ciutat. La nostra voluntat és la de
caminar cada vegada més junts, especialment en temes de sensibilització, sense descartar la
possibilitat de treballar en projectes que es complementin i tinguin un objectiu comú.
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 en creiem necessaris el desenvolupament i la formació, siguin d’on
siguin.
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Per què un Centre Educatiu
La idea de crear un centre d’acollida a Toubakouta data de 1999 i la motivació fou doble :
1.- Facilitar l’acollida d’alumnes :
Llavors s’anunciava la creació d’un col·legi públic de primer cicle d’ensenyament secundari a
Toubakouta, i l’administració i els membres del Consell Rural es plantejaven on s’allotjarien
els alumnes. Efectivament Toubakouta és un poble de 1.000 a 1.500 habitants i són d’origen
ètnic diferent dels pobles del sector de Niombato, això fa que difícilment els acullin.
El Centre escolar, d’altra banda, ha de ser a Toubakouta perquè es la capital de la subprefectura. El sotsprefecte, el director de l’establiment i les autoritats locals, coneixen
l’Internat de Sokone que acull més de 50 alumnes del centre escolar de la vila. Per això han
demanat la creació d’un altre centre d’acollida a Toubakouta, pel qual ofereixen ja una
hectàrea de terreny al costat del col·legi.
El projecte queda justificat pel fet de l’existència d’una necessitat real, per l’interès de les
autoritats locals i de la població, i per l’ajut i la formació complementària que pot aportar a
aquests alumnes de la zona més rural ( bosc) del sector.
2.- Disposar també d’un lloc d’acollida durant els mesos en els que no hi ha activitat a l’escola
per organitzar trobades, colònies de vacances o altres activitats educatives per a grups
d’infants o de joves.
Toubakouta està situat a la carretera de Sokone a Gàmbia. La rodalia està ben adaptada a
les activitats de descoberta del medi, ja que disposa de bosc, selva i « marigot » (Braç de
mar).
Actualment, durant l’estació de pluges, les institucions vilatanes busquen locals per organitzar
activitats de vacances amb els nens. Posant a la seva disposició aquest Centre mitjançant
una retribució financera, ajudaria al finançament de l’acollida dels alumnes durant l’any.
D’altra banda, en les nostres pròpies institucions i moviments juvenils els seus membres
podrien gaudir d’un lloc adaptat i agradable per portar a terme llurs activitats de formació i
d’esplai.
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