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III TORNEIG DE GOLF SOLIDARI GRA D’ARRÒS
El passat 18 i 19 de maig, organitzarem el campionat de golf solidari en el Club de Vallromanes. Malgrat la
lleugera inestabilitat atmosfèrica no va minva el joc ni l’esdeveniment.
Més de 70 sponsors, 160 golfistes i més 27 “files zero” i nombroses donacions ens permeteren recaptar més
de 6.000 euros. Aquests els destinarem íntegrament a condicionar el patí del col·legi Calassanç de Dakar,
Senegal.
Joc i esmorzars-barbacoa tant dissabte com diumenge amés de trofeus i sortejos de regals, tot plegat
amenitzat amb cocktails i un pica pica al finalitzar la jornada del diumenge, contribuïren a assolir una gran
festa solidaria.

Els protagonistes del Mes
Awa Samba Diop y Papa Djilene Sarr
L’Awa Samba Diop i en Papa Djilene Sarr són dos alumnes del col·legi Calassanç de
Thiaroye, de la classe de 3ème, que enguany acabaran els seus estudis de secundària.
Tots dos són representatius del tipus d’alumnes que tenim al col·legi. Les condicions
socials i econòmiques, el tipus de família, les dificultats en el dia a dia, els somnis de futur,
etc., podrien ser els de qualsevol altre alumne.
L’Awa i en Papa viuen a Thiaroye, un barri d’una ciutat satèl·lit de Dakar, Pikine. Ambdós
són de famílies nombroses, amb més de 5 germans, que viuen en cases d’auto
construcció, aixecades amb el pas dels anys, on tota la família comparteix habitació.
Els pares fan feines informals que permeten passar el dia a dia i, de tant en tant, alguna
petita alegria.
Com a tot Pikine, el nombre d’escoles a Thiaroye és molt baix, i poder estudiar, enlloc
d’esdevenir un dret, és una sort. Per això l’Awa i en Papa són conscients de que anar a
escola, i poder rebre una beca escolar, s’ha d’aprofitar.
Un cop acabin la secundària, voldrien, com molts altres joves del barri, entrar a l’institut públic per fer el batxillerat, i, amb sort, arribar a la
universitat. La motivació que demostren per estudiar i assolir un futur millor no va en paral·lel, per desgràcia, amb la manca d’oportunitats de
l’entorn que els envolta.

Divulgació i Activitats
PARTICIPACIÓ A LA 18ene FIRA PER LA TERRA

CIMENTACIÓ DEL PATI DEL COL.LEGI CALASANZ A DAKAR

Per primera vegada, Gra d’Arròs participà a la 18ene. Fira per la Terra els
dies 20 i 21 d’abril en el Parc de la Ciutadella i en el Passeig Lluís
Companys de Barcelona. Aquesta trobada anual reuneix entitats de
caràcter social, mediambiental i sanitari que proposen formes de
comportament respectuós, cooperatiu i solidari.

Amb aquest projecta col·laborem en l’escolarització, en els cicles
de primària i secundària, per a més de 450 alumnes d’edats
compreses entre els 6 i 16 anys.

En el nostre estand, amés
d’exposar productes artesanals
del Senegal i vendre llibres
relacionats amb aquest país ens
donarem a conèixer amb els
diferents projectes educatius que
desenvolupem al Senegal i a
Colòmbia.
Foren
uns
dies

Degut al gran èxit obtingut i
pel
creixent
número
d’estudiants,
ha
estat
necessari construir dues
noves aules per atendre a
tots els alumnes i poder així
recuperar la biblioteca i la
sala d’informàtica utilitzades
provisionalment i fins ara per impartir classes.

Sensibilització
Per el proper mes d´ Octubre el Sr. Joan Antoni Melé, reputat expert i conferenciant en finances ètiques i en valors, sots-president de Triodos Bank,
Banca cívica i sostenible, impartirá una conferència sota el patrocini de Gra d´arròs en el saló d’actes del col·legi de les Escoles Pies de Sarrià, a
Barcelona. Us hi esperem.
Si ens vols escriure ho pots fer a l'adreça info@gradarros.org
Per fer una donació; nº compte corrent de La Caixa:
Visita'ns a la nostra web: www.gradarros.org

 



 



