
 

 

15.-FITXA RESUM DEL PROJECTE 
Projecte 
PROJECTE D’ESCOLARITZACIÓ I FORMACIÓ DE JOVES A LA POBLACIÓ 
DE PIKINE, SENEGAL. 
Localització 
El projecte es realitza en els barris de Sam-Sam i Thiaroye de la població de 
Pikine, població situada als afores de Dakar, capital de Senegal. 
Breu descripció del projecte 
Aquest projecte està encaminat a donar suport a les diferents activitats 
educatives per a infants i joves que es desenvolupen en els barris de Sam-Sam 
i Thiaroye de la població de Pikine, població propera a Dakar conformada per 
diferents barris marginals, nascuts fruit de l’emigració camp-ciutat, amb 
problemàtiques importants d’exclusió social. A nivell educatiu, aproximadament 
la meitat de la població en edat escolar no està e3scolaritzada com a 
conseqüència de la manca d’infraestructures escolars i de la manca de mitjans 
econòmics per accedir a l’escola. 
Alhora, un problema important a Pikine, i concretament a Sam-Sam, és que el 
barri es troba en una zona pantanosa que provoca que cada estació de pluges 
bona part del barri quedi inundat, fet que dificulta molt l’acció educativa i la vida 
quotidiana de la població, essent necessari redoblar els esforços per poder 
portar endavant les accions educatives i poder assegurar l’escolarització de tots 
els alumnes. 
En aquest context es realitzen, des de 1996, accions educatives i de formació 
professional a través de l’escola Kalasans d’educació primària i del Centre de 
Promoció de la Dona en el barri Sam-Sam i Thiaroye s’atén a alumnes que no 
han anat mai a l’escola. Les escoles, a més de donar-los una formació 
acadèmica bàsica, els ofereix una formació ocupacional. 
Per la seva banda, el Centre de Promoció de la Dona és un projecte encaminat 
a donar formació i promocionar les joves i les dones del barri; intentant així 
compensar el desavantatge i la manca d’oportunitats amb les que es troben les 
joves i les dones en el context de Pikine. 
Sector 
Es tracta d’un projecte que pertany a l’àmbit de l’educació bàsica i de la 
promoció i la formació professional dels infants i joves dels barris d’immigrants 
de la perifèria de Dakar, on les estructures d’acolliment i de formació són 
encara molt precàries. 
Entitat sol·licitant 
Fundació Educació Solidària (delegació de Vilanova i la Geltrú) 
Contrapart Local 
Association Education Solidaire 
Beneficiaris 
Més de 700 infants i joves del departament d’Oussouye, d’edats entre els 6 i els 
18 anys. L’equip de professionals de les escoles, que està composat per 44 
persones, 38 mestres i 6 persones de suport. 
Període d’execució (cronograma) 
Les activitats es duran a terme entre març de 206 i juny de 2007. 



Pressupost global 
117.115,00 € 
Aportació pròpia 
Entitat sol·licitant: 18.990 €; Contrapart local: 39.325,00 € 
Aportació d’altres institucions 
Altres entitats i institucions aportaran 48.400 € 
Aportació sol·licitada 
11.000,00 € 
Accions previstes de sensibilització a la ciutat 
Treball de sensibilització a les escoles a través d’exposicions, audiovisuals i 
xerrades. Sensibilització en espais de solidaritat de la ciutat, a través del 
concert solidari i a través dels mitjans de comunicació. 
Observacions 
Aportació atorgada 
11.000 € 
 

 


