
CONTEXT:
Es tracta d‘un territori fèrtil habitat principalment per l‘ètnia Diolà. L’economia de la 
regió es basa en el cultiu d’arròs, la pesca i el turisme litoral. Degut als nombrosos 
anys de crisi, la regió ha notat un increment de la pobresa i un important èxode 
rural. El principal problema identificat per la contrapart del projecte és la baixa qua-
litat de l’educació i aprenentatge dels alumnes dels centres de la zona.

OBJECTIUS:
Incrementar la participació de la comunitat escolar en l‘apropiació del centre. Reduir 
el nombre d‘alumnes per aula per mitjà de l‘ampliació del nombre d‘aules. Millora 
de l‘accés per part dels alumnes i personal docent al material escolar.

aCTIVITaTS: 
Treball comunitari i participatiu en la construcció per mitjà de jornades de partici-
pació voluntària per la correcta apropiació del centre. Construcció d’una aula i els 
fonaments d’una altra amb materials sostenibles i locals. Dotació de material escolar.

llOCS: Cabrousse i Ourong, departament d‘Oussouye, regió de Casamance, Senegal

SOCIS lOCalS: Centre d’Educació Mitjana de Cabrousse i Col·legi d’Educació Primària d’Ourong

alTrES SOCIS: ONG Kasamu Aku

ParTICIPaNTS:  Carla Patsí, Juan Arias,  Jasmina Arregui, Hilda Cuba, David Onieva, 
     estudiants de l‘ETSAB, Jorge Blasco i Jordi Sutrias, PDI de l‘ETSAB

aJUT CCD: 4.600 euros

rESUlTaTS:
Participació de les comunitats escolars en la construcció de les aules. Construcció 
d’una aula al Centre de Cabrousse i els fonaments d’una altra al Centre d’Ourong. 
S‘ha millorat l’accés al material escolar.

CONTINUÏTaT:
Es preveu  per part de l‘ONG Kasamu Aku aconseguir el finançament necessari per 
poder finalitzar enguany l’aula d’Ourong, de la qual només hi ha construïts els fo-
naments. A Cabrousse es preveu fer el seguiment i comprovació del correcte ús de 
l’aula finalitzada.

ValOraCIÓ:
Els objectius s’han assolit amb èxit, i ha estat una experiència molt positiva a  nivell 
personal. Hem pogut aprendre molt en l’àmbit professional, intercanviant coneixe-
ments i experiències amb els tècnics locals i solucionant problemes que se’ns pre-
sentaven a l’obra conjuntament.

HaBITaBIlITaT I EDUCaCIÓ
SENEGal:

IDH: 0,459
Superfície: 196.190 km²

Habitants: 12.534.000 hab.
Esperança de vida: 60,2 anys

20 anys de cooperacioó
    Suma-t’hi! O
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