COMUNICAT DE PREMSA
El Club Escola de Futbol Can Mir – Rubí endega
un projecte de cooperació amb la població de
Bouloukounda (Senegal)
Aquest projecte s’està treballant des de fa un any en
col·laboració amb l’Associació Senegalesa Bouloukounda i
l’Associació Riu Roig

El Club Escola de Futbol Can Mir – Rubí, en col·laboració amb les entitats
rubinenques Associació Senegalesa Bouloukounda i Associació Riu Roig,
impulsarà durant les properes setmanes un projecte cooperació
internacional amb la població senegalesa de Bouloukounda.
Aquesta població, que pertany a la regió de Tambakounda, es troba al
sud-est del Senegal, al costat fronterer de Mali. Hi viuen 2.500 persones
de les quals, aproximadament 600, son infants. Les condicions de vida
són pèssimes i la mancança de recursos elementals és total, no disposant
d’aigua corrent, electricitat o de l’atenció mèdica bàsica.
El projecte contempla accions de divers tipus: de salut, educatives,
d’infraestructures i esportives, que son les següents:
- Construcció d’una caseta de primers auxilis i aportació de material
sanitari bàsic. Quan una persona es fa mal ha de marxar a Missirah
(a 25 quilòmetres) per ser atesa, i a sobre, pagant.
- Posar en marxa un pla de desenvolupament de treball agrari i
planificació familiar centrat en les dones.
- Instal·lació d’una bomba d’extracció d’aigua i canalització des de
l’únic pou que disposa la zona. Al poblat ja es troben un conjunt de
plaques solar que ja es van enviar fa un any.
- Reconstrucció de l’escola (afectada pels aiguats) i aportació de
material escolar pels alumnes.
- Adequació d’un terreny com a camp de futbol (cedit per l’alcaldia
de Bouloukounda), aportació de material esportiu (porteries,
pilotes, cons, marcador límit del camp) i equipacions (més de
1.000 peces esportives recollides pel Club durant un any –pròpies,
de proveïdors privats, i de entitats col·laboradores com l’Olímpic
de Can Fatjó i el Juventud 25 de setembre-).
- En l’àmbit esportiu, un parell de joves de Bouloukounda realitzaran
un curset d’una setmana amb tècnics del Club Escola de Futbol
Can Mir per adquirir les nocions bàsiques per a realitzar la tasca
d’entrenadors.
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El material necessari per a realitzar aquests projectes sortirà en vaixell direcció
Dakar el proper 30 d’octubre i arribarà el 24 de novembre. Així mateix, l’equip de
voluntaris que farà el desplegament sortirà cap al Senegal el proper 10 de
desembre.
L’esforç de tot tipus que suposa emprendre aquestes accions serà suportat pels
voluntaris (que faran front personalment als 400€ que té com a cost el viatge a
banda de l’allotjament), i l’entitat ha tirat endavant una campanya de
micromecenatge a GoFundMe per finançar el transport del material (que suposa
uns 1.500€) i que es troba al perfil de Facebook del Club Escola de Futbol Can Mir
- Rubí.
Amb aquest projecte, la nostra entitat continua la seva tasca d’impulsar projectes
no només esportius, si no també educatius, socials, d’integració, solidaris, de
lleure i de cooperació.
Rubí, 3 d’octubre de 2018

Per ampliar la informació, us podeu adreçar a Xavi Mas al telèfon 609.659.595
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