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Projecte d’escolarització i formació de joves a la població de Pikinie, Senegal

Aquest projecte està encaminat a donar suport a les diferents activitats educatives i de
formació  professional  per  a  infants  i  joves  que  es  desenvolupen  en  els  barris  de
Sam-Sam i Thiaroye de la població de Pikine.

Les escoles de primària de Sam-Sam i Thiaroye tenen per objectiu atendre alumnes
que no han anat mai a l’escola, oferint-los una oportunitat  d’escolarització. A més de
donar-los  una  formació  acadèmica  bàsica,  els  ofereix  una  introducció  a  la  formació
ocupacional a través de la qual els alumnes fan un tastet d’oficis que els acosta al món
del treball, per si un cop acabada la primària no segueixen estudiant, com passa en bona
part dels casos.

El col·legi de secundària de Thiaroye té per objectiu permetre als joves continuar els
seus estudis un cop finalitzada l’etapa de primària, apostant de manera clara perquè els
nois i noies del barris marginals tinguin les mateixes oportunitats que la resta.

Aquests projectes són l’eix central de l’acció educativa de la contrapart a Pikine, i comporten un important esforç, curs a curs, per mantenir-los en
funcionament. La realitat de Pikine, on les famílies no tenen recursos econòmics per pagar els estudis dels seus fills, fa del tot imprescindible la
solidaritat internacional amb els països més empobrits per tal de poder continuar oferint educació a més de 500 infants i joves de Pikine.

La protagonista del Mes

María Verónica García Zuluaga

Vero, com li agrada que li diguin, és una adolescent de 14 anys riallera i somiadora. El dia que se li va comunicar que anava
a ser una dels estudiants becats, d'això fa ara només 5 mesos, diu que va ser un dels més feliços de la seva vida. Tot el seu
esforç i  dedicació als estudis es veien recompensats amb una beca que li  permetria prosseguir els seus estudis en la
Institució Gimnasio Guayacanes. Els seus pares se senten orgullosos, i molt feliços que la seva filla, que té molt potencial,
tingui  l'oportunitat  d'acabar  la  seva  formació  acadèmica.  Saben  l'important  que  és  estudiar  per  poder  tenir  un  futur
d'oportunitats.

Sensibilització

III Torneig de Golf Solidari Gra d’Arròs

Us informem que els dies 17, 18 i 19 de maig celebrarem el III
Torneig  de  Golf  Solidari  Gra  d’Arròs  al  Club  de  Golf  de
Vallromanas.

Com en les seves anteriors edicions, el  Grenn Fee inclourà un
esmorzar pica-pica i un sorteig de regals per a tots els participants
gràcies a la col·laboració de nombrosos patrocinadors sense el
suport  dels quals aquest  esdeveniment esportiu no podria tenir
lloc.

A més de gaudir d'una jornada esportiva, serà l'ocasió perfecta per donar a conèixer els projectes educatius que desenvolupem, i incorporar nous
simpatitzants i col·laboradors.



Participació en la 18ª Fira per la Terra

Per primera vegada, Gra d’Arròs participarà en la 18ª edició de la Fira per la Terra que tindrà lloc els dies 20 i 21 d'abril al
Parc de la Ciutadella i al Passeig Lluis Companys de Barcelona.

Aquesta trobada anual  reuneix  entitats  d'índole social,  mediambiental  i  sanitària  que proposen formes de comportament
respectuós, cooperatiu i solidari.

Ens trobareu amb un estand al Parc de la Ciutadella, just davant del Museu de Zoologia. Durant dos dies consecutius
estarem sensibilitzant i  donant a conèixer els projectes educatius que desenvolupem. També exposarem una selecció de
productes artesanals i, anticipant-nos al Dia de Sant Jordi, vendrem llibres relacionats amb Senegal, Equador i Colòmbia.

Aquest any, la Fira per la Terra – Mercat de la Terra es dedicarà a l'agricultura local, de proximitat, respectuosa amb la terra i les persones. Hem
d'anar desaprendre les formes de vida i de treball que atempten contra la continuïtat de la vida a la Terra i anar aprenent a viure dins dels límits del
planeta, que no vol dir res més que aprendre a viure bé sense malgastar.

Si ens vols escriure ho pots fer a l'adreça info@gradarros.org

Per fer una donació; nº compte corrent de La Caixa: 2100	  5423	  82	  2200080224

Visita'ns a la nostra web: www.gradarros.org


