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Pedalant per l’educació, al Senegal
Bicicletes Sense Fronteras repartirà 800 vehicles als joves d’un institut, a Palmarin
Cada bicicleta entregada per la Fundació Bicicletes Sense Fronteres és el resultat de l’esforç de les persones que s’impliquen en un projecte
que vol millorar les condicions de vida de qui les rep. Ara l’acció de l’ONG se centra al Senegal, on vol enviar 800 bicicletes perquè els
joves de Palmarin puguin desplaçar-se a l’institut, situat a deu quilòmetres de casa seva i així puguin estalviar energia i temps.

La Fundació Lluís Llach,
l’altra part del projecte
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Les millors coses de la vida són
aquelles que es regalen amb l’ànima, es reben amb el cor i s’agraeixen amb el somriure. Amb
aquesta premissa treballa la Fundació Bicicletes Sense Fronteres
que, des de la seva creació ara fa
dos anys i mig, ha ajudat a millorar la qualitat de vida de persones
sense recursos tot repartint
1.300 bicicletes. Ara la Fundació
ha engegat el que serà el seu projecte de cooperació internacional
més important fins ara al Senegal, a Palmarin, situat a 135 quilòmetres al sud de Dakar, per ajudar els 800 nens i nenes que assisteixen cada dia a l’institut per
seguir els seus estudis.
Una problemàtica juvenil
Romà Boule, fundador i impulsor de l’ONG va viatjar fa poc
temps al Senegal, i va visitar
aquesta regió, una petita extensió de terra envoltada de mar a la
zona del delta de Salom, per conèixer de prop la problemàtica
que vivien els alumnes de l’institut d’aquesta zona: “Un lloc que
fou turístic però on l’Ebola i la crisi mundial ha deixat un paisatge
dantesc” explicava Boule, a la tornada. “Donnez-moi un vélo!
Donnez-moi un vélo! – ens cridaven els nens i nenes quan passàvem amb les nostres bicicletes”.
El projecte a Palmarin és una
iniciativa educativa, de cohesió
social, que pretén generar llocs de
treball, i enfocat a la millora nutricional. “La bicicleta és el vehicle que ho uneix tot, i cada element està encaminat a satisfer la
primera necessitat d’aquest poble”.
La Fundació dedica la seva activitat a lliurar bicicletes a aquests
col·lectius desfavorits perquè puguin desplaçar-se a la feina o a

La col·laboració amb la Fundació Lluís Llach, l’altra part del
projecte de Bicicletes per a l’Educació, consistirà en el fet que els joves
que usin les bicicletes, quan pateixin una avaria hauran de passar per
la biblioteca que està construint la
Fundació. “Hauran de llegir un llibre
o fer alguna activitat cultural”, explica Romà Boule, que reconeix que
allà els joves no estan gaire motivats, però sí que hi ha molta cultura
de l’esport. “Nosaltres els volem
acostar al coneixement. A partir d’aquí ells poden fer el que vulguin o
puguin", argumenta l’impulsor de
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Imatge dels nens de Palmarin, que seran beneficiaris de les bicicletes. BICICLETES SENSE FRONTERES

LA XIFRA

12.000

EUROS

Subvencionats, el 2015
El 2015, l’Ajuntament de Figueres
ha concedit una subvenció de 12.000
euros per a destinar al projecte de
Bicicletes per a l’educació

l’escola. Totes aquestes bicicletes
es munten en el taller de reinserció laboral Vilablareix on es generen llocs de treball entre persones en risc d’exclusió social.

El projecte iniciat al Senegal,
l’impulsen en col·laboració amb
la Fundació de Lluís Llach. Els
adolescents, destinataris de les
bicicletes, la utilitzen per a desplaçar-se a l’institut: la majoria
d’ells recorren entre 5 i 10 quilòmetres diaris per la pista que
uneix els diferents pobles de la comunitat. “El nostre repte consisteix a dotar l’institut amb una flota de bicicletes i un mecànic, perquè les anades i les vingudes dels
alumnes siguin més suportables,
vagin a l’escola i esgotin menys
energia i, alhora, menys calories,
tenint en compte que només fan
un àpat al dia”. La viabilitat del

projecte vindrà donada perquè es
faci un bon manteniment de les
400 bicis que s’enviaran en una
primera entrega el mes de novembre. “Per això hem decidit tenir un mecànic en plantilla dins
de l’institut perquè les reparacions de les quatre-centes bicicletes es facin al dia”.
Aportacions particulars
La gent des d’aquí pot col·laborar
en aquest projecte solidari aportant bicicletes usades que arreglarà l’ONG des del seu taller o bé
donant diners. Cada bicicleta té
un cost de 70 euros que inclou la
recollida, la reparació, l’entrega i

Celebrem una temporada històrica, amb la UE Figueres i el CF Peralada a Tercera
Divisió, amb el sorteig d’una samarreta amb els teus colors signada pels jugadors.
Per aconseguir-la, només has d’omplir la butlleta amb els cupons.
Tria la samarreta que vulguis i envia-la a:
EMPORDÀ Avinguda Salvador Dalí, 79. 17600 Figueres

el manteniment. La Fundació ha
engegat una campanya de crowdfunding solidari a la xarxa demanant la col·laboració a escala particular per aconseguir els 5.950
euros que necessiten per apadrinar 85 bicicletes, però la Fundació busca constantment la implicació de petites i mitjanes empreses que vulguin sumar-se al
projecte i ha aconseguit ja recaptar 45.000 euros a través de diferents entitats. L’Ajuntament de
Figueres ha col·laborat en el projecte fent una aportació, aquest
any, de 12.000 euros.
Les bicicletes s’aniran entregant fins a arribar a les 800, progressivament. Constantment
l’entitat pedala per millorar la
vida d’aquests joves a Palmarin:
entre altres accions, recentment
a la Fira Internacional Unibike de
Madrid, recollí 28 bicicletes i altres van ser apadrinades per a
aquest mateix projecte.

