
 
LES “DONES D’AVUI” CONTRA EL FRACÀS ESCOLAR I L’EXCLUSIÓ SOCIAL 
Experiència educativa 

 
Aise Macalou, Associació Legki Yakaru, i Carles Serra, Coordinadora d’ONG Solidàries de 
les comarques gironines 

Legki Yakaru (dones d’avui en idioma sarahule) és una associació formada per dones 
subsaharianes residents a Banyoles. Va néixer fa deu anys amb l’objectiu de donar suport a 
aquest col·lectiu en la seva integració a la societat d'acollida –augmentant-ne l’autonomia i, 
per tant, la capacitat d’integració- a més de lluitar pels seus drets. Amb el pas dels anys s’ha 
afegit a aquest objectiu inicial el de combatre l’exclusió social dels seus fills i filles. 

Banyoles és una població d’aproximadament 20.000 habitants, un 10% dels quals són 
d'origen subsaharià. Els menors d'aquest col·lectiu pateixen un alt índex de fracàs escolar; 
les nenes, a més, estan exposades a diferents tipus de violència (mutilació genital femenina, 
matrimonis forçats) i els nens a ser enviats a estudiar en escoles coràniques als països 
d'origen dels pares, en contra de la seva voluntat. Tots, a més, es solen trobar amb la 
dificultat de refermar la seva pròpia identitat. Per intentar pal·liar aquesta situació, Legki 
Yakaru du a terme un projecte global que es fonamenta en quatre pilars o subprojectes, La 
Meva Educació, Àfrica en Dansa, Vine a la Plaça i Jocs Intergeneracionals.  

 

 
LAS “MUJERES DE HOY” CONTRA EL FRACASO ESCOLAR Y LA EXCLUSIÓN 
SOCIAL 
Experiencia educativa 

Aise Macalou, Asociación Legki Yakaru, y Carles Serra, Coordinadora de ONG Solidarias 
de las comarcas gerundenses 

 

Legki Yakaru (mujeres de hoy en idioma sarahule) es una asociación formada por mujeres 
subsaharianas residentes en Banyoles. Nació hace diez años con el objetivo de apoyar a 
este colectivo en su integración en la sociedad de acogida –aumentando la autonomía y, 
por lo tanto, la capacidad de integración- además de luchar por sus derechos. Con el paso 
de los años se ha añadido a este objetivo inicial el de combatir la exclusión social de sus 
hijos e hijas. 

Banyoles es una población de aproximadamente 20.000 habitantes, un 10% de los cuales 
son de origen subsahariano. Los menores de este colectivo sufren un alto índice de fracaso 
escolar; las niñas, además, están expuestas a diferentes tipos de violencia (mutilación 
genital femenina, matrimonios forzados) y los niños a ser enviados a estudiar en escuelas 
coránicas a los países de origen de los padres, en contra de su voluntad. Todos, además, 
se suelen encontrar con la dificultad de consolidar su propia identidad. Para intentar paliar 
esta situación, Legki Yakaru lleva a cabo un proyecto global que se fundamenta en cuatro 
pilares o subproyectos, Mi Educación, África en Danza, Ven a la Plaza y Juegos 
Intergeneracionales. 


