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Arguments fundacionals de Kassumay per a tothom
La Fundació Kassumay per a tothom neix arran d'una visita que va fer un col·lectiu
de 42 persones a la regió de la Casamance (Senegal) el desembre de 2005.
Allà vam poder comprovar la feina feta pel Centre de Promotion Agricole et Social
(CPAS) en els darrers 6 anys. Havent començat des de zero, ja disposava en aquell moment
d'un conjunt d'instal·lacions i infraestructures que pretenia aconseguir el desenvolupament
econòmic i social de la regió i un cop assolits els objectius proposats exportar la iniciativa a
altres països d'Àfrica. Actualment ja dóna feina a unes 3.381 persones a temps parcial, 261 a
plena dedicació i al voltant de 53 en feines fixes més d'altres indirectes, en diferents àmbits,
A més, el tret diferencial del CPAS respecte a d'altres organitzacions similars és el seu
objectiu clarament orientat al desenvolupament rural funcionant com una empresa sense
ànim de lucre, de manera que tots el beneficis obtinguts en els projectes desenvolupats es
reinverteixen en nous projectes. Per tant el CPAS funcionaria com un motor d'arrencada en
la creació d'una economia i unes infraestructures que anirien creixent conforme s'anessin
assolint objectius per part dels propis ciutadans formats adientment com a persones
autònomes i responsables del seu propi futur. Actualment es treballa en 286 projectes:
agricultura, ramaderia, microcrèdits, educació + formació, dones, transports...
Els mitjans econòmics que el CPAS ha disposat per a tirar endavant aquesta tasca
han estat aportats per diverses institucions i ONGs amb seu en diferents països. Actualment i
des que el Senegal és objectiu mediàtic ha augmentat considerablement aquestes
col·laboracions, però el més probable és que en poc temps disminueixin.
En la seu del CPAS a Diembéring se'ns va demanar la creació d'una fundació a
Catalunya per poder atendre els microprojectes que anessin sorgint sobre la marxa. Aquests
microprojectes són tan importants com els macroprojectes, amb la diferència que per a
aquests és més fàcil aconseguir finançament que per als altres i a més els microprojectes
necessiten de recursos immediats sense poder esperar als tràmits reglamentaris que s'han
de superar per assolir els altres.
Així va néixer el desembre de 2006 la Fundació Kassumay per a Tothom, entitat
sense ànim de lucre que té per objectiu contribuir al desenvolupament autònom, integral i
sostenible de la Casamance, i de tot el Senegal, en col·laboració amb el CPAS, tenint present
que la seva actuació no va dirigida a persones concretes sinó a la col·lectivitat. No es tracta,
_____________________________________________________________________________________________________
Carrer Riereta, 4 despatx 2.4. 08830 - Sant Boi de Llobregat. Telèfon: 93-630-64-08. kassumay@gmail.com

__________________________________________________________________________
per tant, de fer almoina, sinó de contribuir al desenvolupament de la regió mitjançant, com
ja s'ha dit més amunt, la financiació de microprojectes.
Amb la financiació d'aquests microprojectes concrets sumats al grans projectes del
CPAS s'assolirà el desenvolupament primer de la Casamance però també alhora de tot el
Senegal, si s'hi aconsegueix implicar diferents estaments del país.
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