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L'art, una eina d'integració social
Dansa, música, pintura, teatre, esport... L'Empire des Enfants és un
centre d'acollida i d'activitats culturals situat en un antic teatrecinema a Dakar. La seva filosofia és clara: facilitar la integració de
nens i joves del carrer, entre 5 i 16 anys, que es troben en situació
d'exclusió social.
L'Associació ASAO
(Association du
Senegal et de l'Afrique
de l'Ouest) és la responsable de L'Empire
des Enfants, una experiència innovadora.
Aquesta entitat juntament amb Sant Quirze
Solidari i l'Ajuntament
de Sant Quirze del
Vallès estan treballant
en un projecte en
comú: la creació d'una
aula audiovisual. La
idea és que aquesta iniciativa doni suport a les
diferents activitats que
s'hi desenvolupen al
centre i que a la vegada
es puguin realitzar
tallers audiovisuals.
Sant Quirze Solidari,

@punt
Està previst que la
Caravana Solidària
surti de L'Hospitalet
el divendres 26 de
novembre i torni el
dissabte 18 de desembre. Aquest any
la Caravana dóna
suport a projectes i
contraparts locals
del Marroc,
Mauritània, Senegal
i Gàmbia.

que agrupa diverses
entitats i ONG's de la
població, i l'ajuntament
vallesà s'encarregaran
d'adquirir els equips i
els recursos per finançar els monitors i el

material necessari, a
més de mantenir el
local de les sessions
d'ensenyament i dinamització cultural a
L'Empire des Enfants.
La tasca de la contra-

part, ASAO, serà la de
dissenyar les activitats
específiques seguint el
seu lema, l'art com una
forma de combatre la
violència, la precarietat
i la solitud que pateixen
aquests nens.
Però la feina que es
desenvolupa a L'Empire
no quedarà només al
Senegal. Des d'aquí
s'impulsaran iniciatives
de promoció i divulgació del projecte per
conscienciar, sobretot
entre els més petits, de
la realitat que viuen els
infants del carrer.

Caravana
amb la
Mercè

Breus...
lDues

noves ONG s'ha
incorporat a la
Caravana Solidària:
d’una banda, l'entitat
Babel punto de
encuentro. Babel treballa directament amb el
Ferran Sans a Sam Sam, barri suburbial
de Dakar.
D’altra banda, també
s’ha incorporat

l’Associació Africana
Moussa Molo, de
Calella de la Costa.
L’ONG ha posat en
marxa un projecte
hidroagrícola a
Julangel (Gàmbia).
S’instal·laran plaques
solars i es millorarà la
gestió de l’aigua i la
comercialització dels
productes agrícoles.

Wafae, Amics de Diakha
Madina, Babel punto de
encuentro, Col·lectiu per
la Igualtat en la
Diversitat, Associació
sociocultural IBN Batuta
i Barcelona Acció
Solidària. Aquestes són
les entitats que formen
part de la Caravana
Solidària i que participaran amb stand propi a la
Mostra d'Associacions
de Barcelona. Ens
podreu trobar els dies
24, 25 d'11 a 21h i el
26 de setembre d'11 a
19h a la Plaça
Catalunya. Us hi esperem!

