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Una vida digna per als esclaus del s.XXI
La Fundació Talibés reintegra els nens del Senegal obligats a pidolar pel carrer
Amb l’obertura d’un centre d’acollida a Kaolack, la Fundació Talibés ha pogut protegir 152 infants que malvivien al carrer i eren explotats
per la figura del marabú. Aquesta tasca és fonamental per garantir els drets en matèria d’alimentació, sanitat i educació dels nens talibés
amb l’objectiu d’assolir la seva la plena integració en el sistema educatiu del país i així assolir la seva futura integració social.

Un drama que afecta
uns 50.000 infants

EL REPORTATGE
Sònia Fuentes
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“A quatre hores en avió de les
nostres més o menys acomodades llars, hi ha nens que són explotats i viuen immersos i sense
cap dret”, ho explica Àlex Estebanell, empresari i fundador de
la Fundació Talibés que ens apropa una realitat que passa desapercebuda i a la vegada va creixent segons les darreres estadístiques facilitades per Samusocial
Senegal i malgrat els esforços realitzats per ONGS al país i agències governamentals. És en
aquest context que neix aquesta
Fundació, amb delegació a Figueres, “que té com a objectiu de
treure del carrer aquests infants
per garantir-los una infància digna i un futur”.
És tradició als països musulmans africans que sigui el marabú, el responsable religiós, qui ensenyi als nens la memorització de
l’Alcorà i qui ensenyi tècniques
d’albabetització i que a canvi els
nens els ajudin en tasques a l’hort
o al camp. Talibé en àrab significa “estudiant” o “aprenent” però
ara aquesta definició dista molt
de la situació que viuen. “A partir
de la colonització es van crear
grans centres urbans com Dakar,
on apareixen falsos marabús que
obliguen aquests nens a pidolar.
“Es comença a desenvolupar el
fenomen del talibé com a explotat, com a esclau, perquè dels deu
drets dels infants no té dret a
cap”.
Milers de nens talibés passen
més de 12 hores cada dia caminant per la ciudat en busca de restes de menjar i demanant diners
per cumplir amb la quota diària
exigida pel seu marabú, perquè
en cas de no aconseguir-la rebran
un dur càstig: “han de portar
cada dia mig quilo d’arròs o de sucre, o mig euro nostre, si no seDISSABTE 4 DE JULIOL

Col·loqui sobre el paper
del pare en la lactància
L’Associació Dona dóna Alt
Empordà organitza aquest dissabte a les 11.00 hores del matí a
la sala d’actes de La Cate un
col·loqui sobre la importància del
paper del pare en la lactància materna. L’activitat anirà a càrrec de
l’Albert Sau, pare i cofundador de
l’associació. El col·loqui vol ser un
espai on els pares puguin compartir vivències i experiències, i
entendre millor aquesta etapa. REDACCIÓ | FIGUERES

Els talibés són nens d’entre 4 i
14 anys que han estat lliurats
pels seus pares -generalment agricultors sense recursos- als marabús,
els mestres de les escoles alcoràniques. Temps enrere, aquest costum
-molt arrelat a la cultura del Senegal i Guinea Bissau- permetia que
molts nens tinguessin la possibilitat
d’escolaritzar-se i de portar una vida
digna. Talibé en àrab significa “estudiant” o “aprenent”. Però en l’actualitat la situació ha canviat radicalment i els mateixos marabús ara
els esclavitzen i els obliguen a pidolar pels carrers. La vida dels talibés
està marcada per les malalties, la
inseguretat i la manca absoluta de
futur. Són sotmesos a abusos sexuals i a l’explotació en condiciones similars a l’esclavitud. Més de 50.000
infants són obligats a pidolar al carrers per part dels seus mestres d’escola alcorànica, paeixen abús físic i
abandonament. FIGUERES | REDACCIÓ
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La Fundació Talibés treballa per reintegrar els nens d’entre 4 i 14 anys que malviuen al carrer. ALEX ESTEBANELL

LA XIFRA

14.000

EUROS

Subvencionats, el 2014
L’Ajuntament de Figueres va atorgar
14.000 euros destinats a compra material escolar sanitari i completar la
compra de la granja de pollastres

ran sotmesos a maltractaments”.
Aquest import es considera una
suma elevadíssima en un país que
té un salari base de 100 euros i
bona part de la població viu amb
menys d’ 1,5 euros al dia. Així és
que els nens talibés estan guanyant molts més diners pidolant al

Breus

carrer que el que gunyarien si tinguessin una feina. Se’ls veu pel
carrer mal vestits i descalços, sols
o en grup. Molts d’ells mai arriben a aprendre l’Alcorà i rarament obtenen una educació que
els permeti exercir una feina
quan són adults. Els obstacles per
donar solució al problema són la
pobresa persistent, una resposta
inadecuada per part del govern i
el poder dels marabús en la sociedat senegalesa.
La Fundació Talibés neix amb
l’objetiu de millorar las condicions de vida d’aquests nens per
garantir-los un futur digne i
compten amb l’ajuda de socis privats i organitzacions governamentals, com ara l’Ajuntament
de Figueres que l’any passat va
TRES GUNAYADORS

Lliuren els premis del
1r Concurs de Fotografia

L’Ajuntament de Colera organitza un any més la Fira de la Mel
novella que aquest diumenge arribarà a la 13a edició amb parades instal·lades a la plaça del poble i la possibilitat d’adquirir productes dels apicultors locals. RE-

Divendres passat es van lliurar
els premis del 1r Concurs de Fotografia Figueres, celebrat el passat 1 de maig, a la Sala Abdó Terrades del Casino Menestral, on
estan exposades les obres. Els
guanyadors han estat: en primer
lloc Daniel Galván Fernández;
Christian Santillana Cerezal ha
obtingut el segon premi, mentre
que el tercer guanyador ha estat
Ivan Contreras Fernández. REDAC-
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La mel torna a ser
protagonista, a Colera

subvencionar el projecte amb
14.000 euros.
Sensibilitzar la població catalana i espanyola, sobretot la gent
jove i també la gent del país de
destí, el Senegal, és un gran eix
d’actuació de la Fundació que
tracta in situ el problema a través de l’obertura d’una casa d’acollida que té 152 nens: “ara tenen accés a sanitat, a menjar, a
vestir-se, i a una educació, i en el
futur podran accedir a una vida
digna i a aprendre un ofici”.
Aquest centre pilot està ublicat a
Kaolack i la idea és fer-lo sostenible “per reproduir aquest model de granja-escola a d’altres localitats com Sant Louis” garantitza l’empresari. L’edifici té 600
metres i disposen de ramats de

xais, vaques i granges de pollastres per assegurar-se que mengin proteïna. Una part es consumeix i una altra part es canvia per
arròs i mill, també fruita i verdura. La resta és per pagar el professorat que els ensenya, a més de
l’Alcorà, llengües i matemàtiques
perquè desenvolupin les competències necessàries. Aconseguir
la plena integració dels talibés en
el sistema educatiu del país és el
primer pas per a la seva integració social futura. Aquesta tasca
no hagués funcionat sense l’ajuda d’un rector, un gran marabú
que és qui té influència sobre la
pau social de la seva zona. “Si no
s’actua en aquest sentit, aquests
nens quan són més grans i tenen
13 o 14 anys s’escapen i el que fan
és buscar nens per seguir amb
aquesta tradició arrelada” conclou el delegat de la Fundació.

Els guanyadors del primer Concurs de Fotografia Figueres. EMPORDÀ

