
Solidaritat Castelldefels-Kasando

SOLIDARITAT CASTELLDEFELS KASANDO 

Som una entitat de Castelldefels
formada per gent que porta més
des dels 16 anys fent possibles
projectes solidaris arreu del
món. Al 1988 donem suport al
nostre primer pojecte: un centre
de nodriment infantil a la
comunitat de Kasando, a la R.D
del Congo. Des d’ençà recolzem
projectes de cooperació i fem
accions d’educació pel
desenvolupament en defensa
dels drets de les persones més
vulnerables.

Qui som ?



Què fem?

Realitzem diferents activitats (concerts, obres de 
teatre, tallers...) per recaptar fons per a 
projectes, principalment a l’Àfrica.

També organitzem xerrades i d’altres activitats de 
conscienciació, sensibilització i mobilització
social

Som conscientes de que per fer um món millor
cal que ens replantegem les nostres maneres
d’actuar al “primer món”. 

Un objectiu fonamental és fer reflexionar sobre 
les causes de les desigualtats arreu del món i 
sobretot fer vius i “practicables” els valors de la
solidaritat i la tolerància: Aquí i Allí.



Una mica de història
• El 1988 una part del grup de 

joves de la Parròquia de Santa 
Maria de Castelldefels decidim
fer accions solidàries donant
suport a la Carme Altayó, 
membre d’aquest grup que 
col·laborava com a enginyera
agrònoma des de l’any 1986 al 
Centre Nutricional del poblet de 
Kasando (República 
Democràtica del Congo). Ella 
ens va apropar a una part
d’Àfrica i des d’allò més concret
vam reflexionar sobre les 
diferències al nostre món. 

•A poc a poc creixem amb gent de diverses procedències,creences i ideologies i ens
constituïm com a  ONGD l’any 1990

1986-2015



1983-2010

Kavira Kahambu Maghali, Isabelle, la Mama Isabelle va 
començar per iniciativa propia a cuidar orfes i nens amb 
problemes de malnutrició l’any 1983 format l’any 1985 
l’Orfelinat Shirika la Umoja de Kayna, avui anomenat 

CEIPA . Actualment acull i ajuda a nens, nenes i joves , 
orfes, amb  capacitats especials , epileptics i malalts 

mentals

1983-2015
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Castelldefels

Kasando
Kasando

Catalunya: 31.895 Km2

R.D. Congo 2.345.410 km2



Shirika la Umoya
Jambo , 
mimi ni 

Kavira Chosi

Jambo
sana, 

mimi ni 
Paluku

Boniface

Mimi, 
Kanyere
Justine , 
Habari
gani ?

En que parleu? 

Swahili,  
na nyinyi ?



Voleu saber que fem els nens i nenes a  la 
RD Congo ?



juguem? 



Si , amb Joguines fetes per nosaltres 
mateixos  



També ens fabriquem bicicletes i carretons, 



...per transportar mercaderies



Ens agrada molt el futbol, però 
normalment juguem amb una pilota feta 

amb fulles de plataner...



Tenir cura del bestiar és feina de nens i 
joves



També criar conills d’índies, una font 
de proteïnes.... us agraden?



Som grans i som petits



Quan la mare va a buscar llenya...



....nens i nenes l’ajudem



Anar a buscar aigua, a la font o al riu 
és feina de les nenes



I també cuidar dels més 
petits de la casa



....i ajudar a 
preparar el 

dinar a la mare  



I no ens oblidem 
del “morter”.

Picar arrels, gra, 
fulles.. per fer-ne 
farina, també és 
feina de nenes  



I l’escola?.....jo vull anar-hi però el pare i la 
mare no tenen diners



La terra s’està
empobrint, i els

homes armats ens
roben la collita



Algunes vegades venen i s’emporten als
nens i els converteixen en “soldats”



Abusen de les noies i 
de les mares 



Diuen què tot això passa perquè seguim en 
guerra ...fa molts anys que estem en 

guerra! 



El pare i la mare sempre estan a l’aguait i 
algun cop hem hagut de fugir...I perquè



Sembla ser que a la nostra terra hi ha 
Diamants, Or, Coltan...
sabeu que és tot això?



Són minerals, una  gran riquesa. Però a 
nosaltres, ens fan cada cop més pobres 



...alguns nois van a treballar a les 
mines i no en surten



altres han perdut a la família, a la 
mina, a la guerra... 



i s’han quedat al carrer 



A alguns els han portat  a camps de 
refugiats  o desplaçats 



O a centres d’acollida 



O a orfenats 



Allà aprenen a llegir i a escriure, encara que 
no tinguin llibres, ni estoig,  ni motxilla  



I fan segur, un àpat al dia



...hi ha gent que es preocupa d’ells!



Després de tot el que han passat, 
aquests han tingut sort!



I nosaltres a Kayna
també hem tingut sort



Nosaltres, si, la 
Kavira, en Paluku, 
la kanyere i molts 

altres nens i nenes 
de Kayna

Tením una 
escola 
amb 

pupitres i 
pissares i 

llum  

Hem 
tingut 

molta sort, 



Que hem anat
construint
gràcies a la 

vostra ajuda





Aquesta és la nostra escola
TUMAINI



Vàrem començar sense mobles 



Ara ja tenim pupitres,



i pissarra,



latrines,



I fins i tot llum….això si és un luxe



I tots i totes anem a l’escola



Gràcies a tu, i a tu, i a tu...



A tots els nens i nenes de l’escola



Petit Mon Felisa Bastida 

Masomo Tumaini



I sabeu com ens esteu ajudant?; com 
feu possibles els nostres somnis?



Corrent….



Corrent….



…i  corrent,



fent córrer als papis i a les mamis, 



fent la Gimcana,



comprant al mercadet,



participant als tallers,



….venint a la jornada Solidària!



T’esperem! TUNAKUNGOYA!


