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L’associació de voluntaris Children of Africa, fundada el febrer
de 2010 i membre del Consell de
Cooperació i Pau de Figueres, treballa des dels seus inicis per ajudar a millorar les condicions de
vida en pobles rurals de Kènia. En
particular, centren tots els projectes amb els quals cooperen en
el districte de Kinango, un dels
cinc més pobres del país.
Fins ara, han treballat sense
ajuda de cap govern ni entitat oficial, tot organitzant esdeveniments solidaris, com dinars, festes, parades de Sant Jordi, curses,
concerts i excursions, per tal d’aconseguir fons per treballar conjuntament amb l’associació keniana CODAK, en projectes com
la construcció de biblioteques públiques, cases familiars, dispensaris mèdics, tallers de treball,
tancs d’aigua, conreus, fundació
de grups de dones emprenedores,
equipament d’orfenats, projectes
de prevenció de la sida i l’apadrinament escolar de més de 250 estudiants.
Dotació de material
Aquest passat 2014, per primer
cop, una vegada registrats al Consell de Cooperació i Pau, l’Ajuntament de Figueres els va concedir una subvenció de 15,000 euros a invertir en l’acabament i millora de l’escola rural de Dzivani,
a Kènia. El projecte, que ja s’ha
dut a terme en la seva totalitat, ha
consistit en la construcció d’un
bloc administratiu per a l’escola,
amb una sala de mestres, una oficina per al director i una recepció, la construcció d’un bloc amb
tres lavabos, l’acabament i la remodelació de 4 aules i l’adquisició de material escolar com més
de 300 llibres, guies del professor, capses de guix, calculadores,
cartells, mobles i un panell solar.
Ha quedat pendent la construcció d’una biblioteca escolar, de la
qual ja es van poder començar a
elevar alguns murs. Els membres
de l’Associació Children of Africa
esperen aconseguir els recursos
necessaris per acabar-la i equipar-la durant aquest 2015, així
com acabar de proveir el gran dispensari mèdic que van acabar de
construir a Tsunza, una població
veïna, l’any 2012.
DEL 6 DE FEBRER A L’1 DE MARÇ

Martí Dacosta exposa
fotos (d) Circ, a la Cate
Martí Dacosta ha fotografiat
algunes de les coses que passen
(d)ins del Festival del Circ de Figueres i una selecció d’aquestes
imatges s’exposen dins les activitats paral·leles de la quarta edició del Festival del Circ Ciutat de
Figueres. La inauguració de Fotos (d) Circ es farà aquest divendres dia 6 de febrer a les 20.30
hores, a la sala d’exposicions de la
Cate on romandrà oberta fins a
l’1 de març. REDACCIÓ | FIGUERES
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Amb les escoles rurals de Kènia
Children of Africa busca fons per acabar una biblioteca escolar
L’associació de voluntaris treballa des dels seus inicis en el districte de Kinango, un dels cinc més pobres del
país. El 2014 ha finalitzat l’acabament i millora de l’escola rural de Dzivani i ara busca els recursos necessaris
per acabar aquest any les obres d’una biblioteca escolar i equipar un dispensari mèdic construït l’any 2012.
tat entre les més pobres i precàries de la zona, han demostrat
que aquesta comunitat és diferent i que tenen unes ganes de
treballar, lluitar i millorar incansables.

Els membres de l’associació al poblat de Kènia on s’han realitzat els diferents projectes. EMPORDÀ

LA XIFRA

15.000

EUROS

Subvencionats, el 2015
El 2014, l’Ajuntament de Figueres
va concedir una subvenció de 15.000
euros per a l’acabament i la millora
de l’escola rural de Dzivani, a Kènia.

Sovint les escoles rurals de Kènia no disposen de material escolar, ni tampoc estan dotades d’electricitat. Per aquest motiu, l’adquisició d’aquestes coses que

Breus
Roden el «booktrailer» de
«La reina faraó» de M. Segura
Dissabte es va rodar el booktrailer del llibre La reina faraó de
Montserrat Segura davant la biblioteca de Figueres. Es va filmar
una escena de ball amb la cançó
de The Bangles Walk like an
Egyptian, que servirà per promocionar l’obra. REDACCIÓ | FIGUERES

semblen tan garantides a Occident, aporta una gran millora a la
qualitat educativa i docent i, en
especial, repercuteix molt positivament en els resultats i el rendiment dels estudiants.
L’any 2013 Children of Africa
ja va començar a participar en alguns projectes per aquesta mateixa comunitat d’estudiants, pares i professors, amb el projecte
Dzivani For Life de prevenció de
la sida, que va ser rebut amb molta il·lusió i del qual en van sorgir
algunes promeses. L’escola està
localitzada en la localitat de Gandini (Kinango District), on competeix amb altres 23 escoles. Des-

prés de la realització de l’examen
de final de primària (KCPE) de
2013 per part dels seus estudiants
de 8è, van quedar en vuitena posició d’entre les 23 escoles restants.
Un cop acabat aquest projecte
de 2013, els mestres i directius de
l’escola van fer la promesa que
aquest treball en equip i ajudes
portarien grans canvis a l’escola i
al seu rendiment. I hem d’esmentar amb molta alegria que
van mantenir la seva promesa
amb creixos. A finals de 2014, l’escola va passar de vuitena posició
a segona, amb les notes més altes
de tota la comarca. Tot i haver es-

500 nens beneficiats
Més de 500 nens i nenes, els seus
respectius pares i familiars i tot
l’equip docent de l’escola (en l’actualitat compost de 14 mestres, 2
més que l’any anterior) s’han vist
beneficiats d’aquest projecte.
Tanmateix, de l’execució d’aquest
projecte en va sorgir un de nou:
la creació d’un grup de dones emprenedores format per 21 vídues,
mares d’alumnes de l’escola, que
patien grans dificultats per tirar
endavant els seus fills. Després de
valorar molt la seva participació
en el projecte, compareixent fins
i tot quan no se’ls ho demanava
per donar un cop de mà ja fos a
pintar, netejar o treure ciment de
les finestres, els membres de l’associació Children of Africa van
decidir donar un cop de mà, convocant una reunió amb dos antics
grups de dones d’una població veïna, que es van oferir a donar formació al nou grup i ensenyar-les
a cosir bosses i bosses de mà amb
els “lesos” (teles africanes) que
normalment porten de vestimenta. Com a associació, vam
oferir els recursos econòmics inicials per comprar les primeres teles, fils, cremalleres i estris necessaris per dur endavant el projecte i ens vam comprometre a
vendre part de la seva producció
en els actes solidaris que organitzem durant l’any a Catalunya i a
altres parts del país.
Els fons aconseguits a través de
les vendes d’aquesta producció
s’entregaran en mà al grup de dones en la pròxima visita de membres de l’associació a mitjan o final d’any i s’hauran d’utilitzar íntegrament en projectes comuns
que beneficiïn de manera global
al grup sencer amb l’objectiu de
fer-se autònom i autosuficient.

BON INICI DE TEMPORADA

Premi per a Els Vailets a
la Nit de Castells, a Valls
Els Vailets de l’Empordà van
ser presents a l’Aplec de Sant Mer
a Vilademuls on van intentar coronar el 3 de 7, però van haver de
desmuntar-lo en dues ocasions.
Van aconseguir fer l’aleta al primer 2 de 6 de la temporada, un 3
de 6 amb agulla i, per acabar, dos
pilars de 4. A la nit, van ser presents a la Nit de Castells, a Valls,
on van rebre un premi per haver
alçat castells de set durant la temporada passada. REDACCIÓ | FIGUERES

La mainada de la colla a l’Aplec de Sant Mer. EMPORDÀ

