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5. Pobresa: les dificultats econòmiques de les nostres poblacions afegides a la
progressiva sequera del terreny, fan que l'autosubsistència alimentària sigui cada
vegada més difícil. Així, abans de la nova collita d'arròs moltes famílies veuen
esgotades les seves reserves d'arròs.
6. Marc cultural i lingüístic: La població majoritària en el
departament pertany a la ètnia Diolà. Els Diolàs es regeixen
pels seus propis costums i lleis no escrites. Malgrat el canvi
social i cultural del país en els darrers anys, i una tendència
a la uniformització de la població al voltant de les ètnies més
influents del nord del país (especialment el wolof), els Diolàs
han manti ngut la seva pròpia llengua i cultura diferenciades,
una estructura de poder i religiosa pròpies que tenen una
gran influència en la vida diària.
Els Diolàs estan organitzats en pobles o barris si es tracta
d’un poble gran. Cada una d’aquestes unitats, té el seu
propi cap i consellers -o savis- triats per la població sense
periodicitat determinada. Aquests caps locals són realment
els que per als Diolàs tenen el poder de decisió sobre la vida
quotidiana de cada poble o barri, encara que les decisions
es prenen normalment en assemblees populars.

Dona Diolà

Per a una bona feina de desenvolupament és necessari respectar aquesta estructura
de poder Diolà, ja que és aquesta la que mobilitza o no la població per un projecte. Al
contrari, l’estructura de poder oficial no té capacitat de mobilització, encara que,
evidentment se l’ha de mantenir informada per a possibles col·laboracions o permisos.
La llengua Diolà és parlada per la totalitat de la població de l’ètnia, mantenint-se
d’aquesta manera la tradició oral de generació en generació. Això ha permès la
continuïtat de les tradicions, cerimònies i actes rituals, de caràcter religiós o social, i el
seu manteniment en l’actualitat. Algunes d’aquestes tradicions s’estan adaptant als
temps actuals.
Així doncs, la llengua –de la qual es comença fins i tot a posar en marxa programes per
a la seva conservació escrita- els diferents actes tradicionals i el paper dels caps locals
són els pilars de la cohesió i continuïtat de la cultura i la societat Diolà. La prova de la
seva forta implantació en el terreny és que la majoria de la gent d’altres ètnies que
vénen a viure a la Casamance, parlen el Diolà i la utilitzen com una de les millors
maneres per a integrar-se.
7. Marc administratiu i polític: El país està dividit en 10 regions administratives més
Dakar, i aquestes estan dividides en 3 departaments cadascuna. Un departament seria
l’equivalent a una província. Aquests estan dividits en comunitats rurals o en comunes,
depenent si tractem de zones rurals o urbanes. Serien l’equivalent a les comarques.
El poder executiu té dues vies: la política i l’administrativa. Per la política, la regió de
Ziguinchor està governada pel Consell Regional i aquest delega poders a cada consell
de Comunitat Rural, que tenen els seus propis presidents, consellers, etc. Per la via
administrativa, la regió té el poder centralitzat en el Governador de la Regió. Cada
departament té un Prefecte i cada comunitat rural un subprefecte.
A la pràctica, el poder queda en mans de la via administrativa que no és elegida sinó
nomenada i controlada des de Dakar. Malgrat el seu teòric poder i capacitat d’acció, les
actuacions dels dos poders sobretot en el camp del desenvolupament, infraestructures,
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etc. son pràcticament nul·les i la seva presència és testimonial, tot i ser clar que tenen
poder de decisió en diferents qüestions ja que no deixen de ser els representants del
poder oficial.
En aquest moments el país passa per una etapa de canvi polític. En la segona volta de
les eleccions presidencials, celebrada el 19 de març del 2000, el candidat de l’oposició,
Mr. Abdulaye Wade va guanyar al candidat del partit en el poder des de la
independència i president sortint Mr. Abdou Diouf.
Aquest canvi era reclamat per una gran majoria del país, com així es va demostrar a
través de les urnes. El nou President, líder del PDS (Partit Democràtic del Senegal)
d’estil liberal, va dissoldre l’Assemblea Nacional (Congrés) i convocar noves eleccions
l’abril 2001 que li van permetre una immensa majoria al Parlament, que des de la
independència del Senegal el 1960 fins aquest moment estava dominada pel PS (Partit
Socialista). Primer va serMr. Leopold Sedar Senghor, l’artífex de la independència, i
després el seu dofí, Mr. Abdou Diouf que van ser al front del país i del partit.
Tot aquest procés va suposar un canvi en tot l’escalafó mitjà i superior de
l’administració del país, arribant fins els Subprefectes. En el cas d’Oussouye, es va
designar un nou Prefecte i poc després també nous Subprefectes i ajudants del
Prefecte. Els Consells Regionals i Rurals i els Ajuntaments són escollits per eleccions
directes que es van celebrar el 12 de maig 2002, les quals van generar nous Presidents
de les Comunitats Rurals del Departament: 3 del partit del President i un d’un dels
Partits aliats. L’Alcaldia d’Oussouye també ha passat a mans del PDS.
Des de fa uns anys s’ha iniciat un procés de regionalització del país, per dotar d’una
certa autonomia i més poders per la seva autogestió a les regions Fins el moment,
només dins de la salut i l’educació hi ha hagut una transferència de fons, que de totes
maneres resulten insuficients per gestionar les necessitats de la regió. A la Casamance
això s’esperava amb veritable anhel, ja que podria ser un pas important per la pau en
aquesta regió. Però això finalment està quedant en no res.
La zona, i especialment la regió de Ziguinchor està afectada des de l’any 1982 per un
conflicte armat que, si bé no es general ni provoca greus problemes fins al moment, no
per això deixa de ser important. Aquest conflicte enfronta a l’exercit senegalès i al
Moviment de Forces Democràtiques de la Casamance (MFDC) que vol la
independència de la regió. En aquest llarg conflicte, els màxims perjudicats, com
sempre, han estat les poblacions civils que han sofert i sofreixen encara els cops, tant
d’uns com dels altres. Darrerament, i des de l’ascensió al poder de M. Wade, s’estan
efectuant veritables esforços per les dues bandes per intentar arribar a un acord que
acabi amb el conflicte. La principal problemàtica és la reinserció del anomenats “rebels”
i l’eliminació de bandes armades que campen per on volen i són el principal mal de cap
de la població. I darrerament la tragèdia del naufragi del vaixell “JOOLA” que era el
principal lligam entre la Casamance i la resta del país ha perjudicat encara més la zona,
que ara veu com, a part de les més de mil víctimes, es queda enclavada i sense la
manera més efectiva per poder desplaçar la seva producció cap al nord del país.
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7. Fitxa del projecte
Títol del projecte
“CONSTRUCCIÓ I FUNCIONAMENT D’UN CENTRE SOCIAL I COMUNITARI”
Localització geogràfica
Població de Kabrousse, departament d’Oussouye, regió de Ziguinchor (Baixa
Casamances) al Senegal, continent africà.
Beneficiaris
Infants, joves i adults, en un total de 2000 persones/any, a través de l’organització
d’activitats formatives, de desenvolupament personal, d’alfabetització d’aprenentatge
professional i també lúdiques.
Sector d’intervenció
Educació: formació personal i professional dels joves i alfabetització dels adults
Acció social: treball de l’autonomia personal, cohesió social i promoció de la dona
Resum del pressupost del projecte
CONCEPTE
1. COSTOS DIRECTES (Execució al Senegal)
COMPRA TERRENY
ACONDICIONAMENT
CONSTRUCCIONS
EQUIPAMENT
FUNCIONAMENT ( 1 Curs)
Subtotal
% Costos directes
2. COSTOS INDIRECTES
Sensibilització, gestió i administració (AAEPS)
Seguiment i control del projecte (FCCD)
Subtotal
% Costos indirectes
TOTAL PROJECTE

Euros
1
21.647,67
47.008,33
124.307,68
17.327,36
8.110,29
218.401,32
95,69%

Fr CFA
655,96
14.199.941,50
30.835.441,00
81.540.490,00
11.366.000,00
5.320.000,00
143.261.872,50

3.276,02
6.552,04
9.828,06
4,31%
228.229,38

Breu descripció del projecte
La Casamance és una regió que ha patit, durant molts anys, les conseqüències dels
enfrontaments armats entre grups de la regió i l’exèrcit senegalès. El projecte es
proposa participar a resoldre el problema de la manca d’estructures comunitàries, d’una
manera especial pel que fa a la formació per al desenvolupament comunitari, a
l’organització d’activitats educatives i culturals per adults i joves, i també d’activitats
lúdiques i esportives per als infants i joves, treballant per una més gran cohesió social.
Al Centre també s’hi realitzaran tallers, cursos per adults i colònies de vacances.
Durada del projecte
La recerca de finançament es farà durant els exercicis 2006 i 2007 i l’execució tindrà
lloc durant els anys 2007 i 2008. És per això que es presenta en dues fases.
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8. Objecte del projecte
Es proposa la “CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE SOCIAL I COMUNITARI A
KABROUSSE”, així com l’ajut per la seva posada en funcionament i manteniment
durant un curs escolar.
8.1. Justificació en relació a la realitat actual a la zona
Si be més endavant veurem els objectius i la finalitat que es persegueixen, hi ha una
justificació de la necessitat d’un projecte com aquest en base a la realitia actual de la
zona:
-

Kabrousse està situat à la
costa atlàntica i a prop de
l’estació turística del Cap
Skirring. El seu terme és
actualment molt utilitzat per a
construir estructures d’acolliment de turistes i de
estrangers. De tal manera
que no solament es deixa de
banda la productivitat de les
terres, sinó que a més la
població autòctona es queda
sense poder fruir del seu
espai natural.

-

El Departament de Oussouye disposa d’un nombre important de ONGs
estrangeres i d’ associacions i col·lectius locals. Tots ells porten a terme
importants activitats de desenvolupament en diversos sectors socials de la zona.
El que sovint manca és una coordinació entre aquests diversos actors. La
FADDO (Fédération des Associations pour le Developpement du Département
d’Oussouye) vol respondre a aquesta necessitat i exigència, però encara hi ha
molt a fer; de tal manera que es veu necessari trobar altres mitjans perquè
aquesta entesa en les accions per al desenvolupament i el bé social siguin més
efectives en detriment de certs interessos particulars de cada grup i a vegades
també personals.

-

En Departament d’Oussouye està mancat d’estructures d’acolliment per a
activitats de formació social. Les organitzacions i associacions, així com també
els servei oficials de l’Estat - sanitat, animació rural, coordinació de joves, ...necessiten llocs per a organitzar sessions de treball, de formació i d’adquisició
de competències de la població, per tal de millorar l’impacte de les seves
activitats de desenvolupament i de benestar social.

-

En aquesta zona del país l’escolarització dels infants és força elevada(70-80 %),
però és un estil d’escola molt formal, amb poca orientació per “a la vida”.
Aquesta educació esdevé encara molt tradicional (en benefici del clan i de la
família) i menys orientada vers una formació integral i per el futur. És necessari
organitzar altres activitats perquè certs valors fonamentals entrin en la formació
dels infants i dels joves. Per exemple, l’educació per a la pau, el sentit de
convivència més ampli que la del clan i família, l’obertura a les noves
tecnologies, ...
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8.2. Finalitat del projecte
El projecte es proposa participar a resoldre el problema de la manca d’estruc tures
comunitàries, d’una manera especial pel que fa a la formació per al desenvolupament
comunitari, a l’organització d’activitats educatives i culturals per adults i joves, i també
d’activitats lúdiques i esportives per als infants i joves.
D’alguna manera, es pretén d’intervenir en el millorament de l’organització i de la
coordinació de les activitats que es realitzen pel desenvolupament del sector
d’Oussouye; també en l’augment de les activitats per a la formació integral dels seus
infants i joves i per afavorir la cohesió social, que necessita de la relació entre les
persones.
Així mateix, les instal·lacions constituiran recursos suplementaris per a les iniciatives
educatives de la regió.
Es proposa un centre amb tres espais
interrelacionats

ESPAI
D’EDUCACIÓ

ESPAI
DE RELACIÓ

ESPAI
DE
PARTICIPACIÓ

8.3. Objectiu del projecte
8.3.1. Objectius generals
L’objectiu és la CONSTRUCCIÓ I EL FUNCIONAMENT D’UN CENTRE SOCIAL
I COMUNITARI a Kabrousse, facilitar el desenvolupament integral, la formació
personal i l’educació dels infants i dels joves, especialment dels més
desafavorits, de la zona, així com treballar per l’alfabetització dels adults i la
integració social de la dona. Promoure el voluntariat entre els joves.
També es vol treballar en el camp de l’educació en el lleure per aconseguir una
més gran cohesió social en una zona que ha estat afectada pels enfrontaments
bèl·lics contra l’exèrcit senegalès, dels que, com passa sempre, els primer a
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pagar les conseqüències han estat els infants i joves, que han vist morir a
familiars molt propers.
Aquest centre, per la seva situació, mitjans i activitats, té com a
8.3.2. Objectius particulars
Comunitaris:
- Desenvolupar l’esperit comunitari de la població de Kabousse i als pobles del
Departament d’Oussouye.
- Crear un lloc de trobada per organitzar junts – associacions locals, serveis de
l’Estat, ONGs, ...- activitats que ho possibilitin.
- Crear un lloc que afavoreixi la reflexió, el diàleg, ... entre els participants de
sessions i de grups de treball.
- Practicar les normes elementals de moral, civisme i de gestió de l’entorn.
- Educar en la pau i la tolerància.
Formatius:
- Dotar a la zona geogràfica de locals i animadors per tal d’organitzar sessions
d’alfabetització en llengües locals.
- A través de trobades, sessions de formació i organització d’activitats
augmentar l’esperit cooperativista entre els diferents productors de la zona, i
la coordinació d’activitats per al desenvolupament entre tots els actors
presents (FADDO, AJAEDO, CPA, CERAS, grups de l’associació de dones,
...).
- Intensificar l’interès i organitzar accions per a la promoció i formació de la
dona
- Possibilitar, amb locals i personal, el suport als alumnes amb dificultat
escolar.
- Crear un centre de recursos per a activitats formatives i lúdiques per a infants
i joves. Facilitar la formació d’animadors de col·lectivitats educatives.
- Dotar-se d’un equipament per a la realització de colònies i casals d’estiu en
una zona amb molts recursos naturals
Educatius:
- Organitzar activitats educatives (sessions, trobades, ...) amb grups d’adults,
joves i infants. Per exemple: l’educació per a la pau, la convivència, ...
- Possibilitar les trobades entre joves i infants de diferents pobles a partir de
moviments de joves i d’activitats esportives.
- Afavorir d’una manera particular les activitats educatives extraescolars per
als joves i per als infants: activitats de comunitats educatives, trobades, ...
8.4. Usuaris i beneficiaris
El projecte té influència sobre una gran zona geogràfica (Departament d’Oussouye,
sobretot) i està destinat a atendre necessitats de gent de totes les edats i capes
socials:
§

Adults: Cursos d’alfabetització en diolà (llengua de la zona) sobretot a dones i
noies dels pobles més propers que no han freqüentat l’escola (+/- 100 / any).
Organització d’activitats per fomentar la vida comunitària dels pobles de tot el
Departament d’Oussouye. Tradicionalment, les dones s’organitzen per assumptes
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de la vida del poble, però ara també per portar a terme, donar suport, coordinar i
fomentar, més encara, activitats productives (+/- 1000).
Joves: Organització de trobades cercant el desenvolupament de les activitats entre
pobles i barris. També (+/- 500 any)
Infants: Organització d’activitats formatives: camps de treball, sessions per a infants
amb retard escolar,... i també, organització d’activitats lúdiques i esportives:
campaments, colònies i activitats de comunitats educatives, camps de convivència i
formació esportiva, ... (+/- 750 any)

La construcció i equipament del centre també donaria treball a una vintena de pares o
mares de família durant el temps de la realització, i algunes persones durant el
funcionament:
- Un guardià permanent
- Monitors a treball temporal per a les activitats amb els infants
- Educadors per a les activitats amb adults i joves
- ...
8.5. Recursos materials necessaris i pressupost
A continuació es reflecteixen, per blocs, els recursos necessaris per a la realització del
projecte que es proposa.
Terreny de 3,135 hectàrees
Construccions
(edificis d’1 planta)

Equipaments
Dormitoris ....
Cuina .............
Sales ..............
Camps de joc

amb tanca, pou i dipòsit per a l’aigua.
4 blocs per a dormitoris
1 bloc per a cuina i magatzems
2 sales polivalents: una de gran tancada i l’altre més
petita, oberta
2 blocs de sanitaris
1 caseta per al guardià
54 lliteres, 108 matalassos, 54 mosquiteres
cuina de gas, frigorífic, olles grans, olles petites,
paelles, utensilis cuina, vaixella
cadires, taules, armaris, equipament audiovisual,
equipament lúdic, equipament informàtic.
Equipament esportiu

A continuació s’acompanya un pressupost detallat de cada bloc de recursos materials
exposat i distribuït per les diferents fases previstes per a l’execució del projecte.
Al final hi figura el total per concepte en euros i la primera columna correspon al preu
unitari en la moneda local, francs CFA, segons les factures proforma que es troben als
annexos. Igualment hi ha subtotals tan per conceptes com per fases, de manera que es
pot seguir l’evolució de la despesa en els dos eixos. Les despeses estan situades en
diferents columnes segons a qui s’adjudica el seu finançament a l’hora de concebre el
projecte, forma en què s’ha calculat la sol·licitud dels ajuts. En termes generals, direm
que el soci local o contrapart hi aporta la propietat del terreny, que s’ha de comprar a
principis de 2006, l’entitat sol·licitant hi aporta el cost de les despeses d’equipament i
funcionament i es sol·licita subvenció per a la construcció de les dependències i de la
tanca, element necessari per garantir el manteniment i bon funcionament del centre,
així com evitar l’entrada d’animals que puguin malmetre els futurs conreus.
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Pressupost detallat

CONCEPTE
1. COSTOS DIRECTES
COMPRA TERRENY
ACONDICIONAMENT
Construcció tanca de 728 m.
Construcció pou i equipament
Portar electricitat al centre
CONSTRUCCIONS
Construcció 3 dormitoris mod.
1
Construcció 1 dormitoris mod.
2
Construcció Sala Gran
Construcció Sala Petita
Construcció cuina
Construcció
2
blocs
sanitaris

Preu/unitari
pressupost

Preu/unit.

FRANCS
CFA

EUROS

14.199.942

21.647,67

25.010.441
2.500.000
3.325.000

38.128,17
3.811,23
5.068,93

FINANÇAMENT 1a. Fase
Fons Català

AAEPS

Soci
Local
10.823,84

38.128,17

FINANÇAMENT 2a. Fase
Subtotal
Euros

Fons Català

AAEPS

10.823,84

Soci
Local
10.823,84

38.128,17
3.811,23
5.068,93

3.811,23
5.068,93

TOTALS
Subtotal
Euros
10.823,84

21.647,67
47.008,33

0,00
0,00
0,00

38.128,17
3.811,23
5.068,93
124.307,68

11.882.535

18.114,81

19.045.389
10.622.361
5.295.597
4.042.830
3.443.354

18.114,81

18.114,81

36.229,62

36.229,62

54.344,42

29.034,51

0,00

29.034,51

29.034,51

29.034,51

16.193,68
8.073,09
6.163,25

16.193,68

8.073,09
6.163,25

0,00
8.073,09
6.163,25

16.193,68
0,00
0,00

16.193,68
8.073,09
6.163,25

5.249,36

10.498,72

10.498,72

0,00

10.498,72

de

EQUIPAMENT

17.327,36

Mobles dormitoris i sales
Matalassos i material cuina

5.494.000
2.047.000

8.375,55
3.120,63

2.791,85
1.040,21

2.791,85
1.040,21

Material audiovisual

1.800.000

2.744,08

2.744,08

775.000

1.181,48

1.181,48

1.250.000

1.905,61

1.905,61

5.320.000

8.110,29

Material esportiu i per a jocs
Material
administració
ordinador
FUNCIONAMENT

% Costos directes

5.583,70
2.080,42

5.583,70
2.080,42

8.375,55
3.120,63

2.744,08

0,00

2.744,08

1.181,48

0,00

1.181,48

1.905,61

0,00

1.905,61
8.110,29

8.110,29

8.110,29

i

Personal
i
despeses
energètiques i generals per un
any
Subtotal

Euros

0,00
80.978,04
73,39%

18.543,39 10.823,84 110.345,26
16,80%

9,81%

100,00%

8.110,29
81.457,81
75,38%

15.774,41 10.823,84 108.056,05 218.401,32
14,60%

10,02%

100,00%
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Canvi moneda: 1€ = 655,967 CFA

Fons
Català

CONCEPTE
2. COSTOS INDIRECTES
Despeses per sensibilització,
exposició (1,5% fase proj.)

inclosa

Despeses
de
gestió
i
AAEPSenegal (3% fase projecte)
Subtotal

control

% Costos indirectes
TOTAL

0,00
0,00%
80.978,04

70,23%

AAEPS

Soci Local

Subtotal
Euros

Fons
Català

AAEPS

Soci Local

Subtotal
Euros

Euros

1.655,18

1.655,18

1.620,84

1.620,84

3.276,02

3.310,36
4.965,54

3.310,36
4.965,54

3.241,68
4.862,52

3.241,68
4.862,52

6.552,04
9.828,06

0,00

0,00

100,00%
0,00%
100,00%
0,00% 100,00%
23.508,93 10.823,84 115.310,80 81.457,81 20.636,93

20,39%

9,39%

100,00%

72,14%

18,28%

0,00

0,00%
100,00%
10.823,84 112.918,57 228.229,38

9,59%

100,00%

El quadre anterior reflecteix les partides corresponents als costos indirectes, com són la sensibilització, la gestió, l’administració i el
control en l’execució del projecte i les classifica segons el finançament que es preveu, igual que s’ha fet anteriorment en el costos
directes o d’execució
L’Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal es compromet a presentar el projecte a altres institucions, públiques i privades, tal com
va fer el 2005, per cercar noves fonts de finançament, així com a fer campanyes pròpies per recaptar recursos econòmics
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8.6. Cronograma d’execució del projecte
2006

CONSTRUCCIÓ, EQUIPAMENT I FUNCIONAMENT

2005

2007

2008

4rt. Trimestre 1r. Trimestre 2n. Trimestre 3r. Trimestre 4rt. Trimestre 1r. Trimestre 2n. Trimestre 3r. Trimestre 4rt. Trimestre 1r. Trimestre 2n. Trimestre
Compra
terreny

Pagament
resta terreny
Construcció tanca
Pou
Electricitat
1 Mòdul dormitoris mod.1

2 Mòduls dorm itoris mod.1
Mòdul dormitoris mod.2

Sala petita

Sala gran

Cuina
Blocs sanitaris
Equipament dormitoris

Reste
equipaments

Equipament cuina
Equipament Audiovisual
Equipament esportiu
Administració i organització

Funcionament 1r. Curs
2006

FINANÇAMENT

2005

2007

2007

4rt. Trimestre 1r. Trimestre 2n. Trimestre 3r. Trimestre 4rt. Trimestre 1r. Trimestre 2n. Trimestre 3r. Trimestre 4rt. Trimestre 1r. Trimestre 2n. Trimestre
Presentació
FCCD
PROPOSTA
PROJECTE

Edició còpies projecte i 1a.
Fase
Edició díptic
Presentació als Ajuntaments
Fase-1

Presentació
FCCD Fase-2
Actes i exposició

Edició 2a. Fase projecte
Distribució díptics, actes i exposició

Transferència Presentació als Ajuntaments
Senegal
Fase-2

Transferència
Senegal
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2on. Informe Seguiment

3er. Informe Seguiment

40

CENTRE SOCIAL I
COMUNITARI A KABROUSSE

41

Es proposa la realització del projecte en dues fases. Els anys 2006 i 2007 a efectes
del seu finançament i 2007 i 2008 a efectes de construcció i posada en funcionament.
Això equival a dos exercicis per al seu finançament i dos anys i mig per a la
construcció i equipament de les instal·lacions.
El cronograma reprodueix el que en termes econòmics ja figura en el pressupost,
insistint en la concreció de les actuacions que es preveu realitzar en cada moment. Per
una millor comprensió, cada any figura en un color diferent i aquests estan dividits per
trimestres.
A principis de l’any 2006 es comprarà el terreny, que ja està emparaulat, amb recursos
aportats pel soci local o contrapart, l’Association Education Solidaire. Durant el 2007,
després d’haver rebut les primeres subvencions, es començarà una primera fase de les
obres. El primer que caldrà fer és el tancament del terreny, per garantir que no hi
entraran animals, a continuació es construirà un pou, un dipòsit i les corresponents
conduccions i es portaran a terme les accions necessàries per fer arribar el corrent
elèctric. El primer any també es construiran els primers mòduls de dormitoris i sanitaris i
la cuina, que s’equiparan adequadament. Finalment, es construirà la sala petita, per
poder iniciar les activitats.
Pel que fa al funcionament, s’inclou en el projecte el que representa l’inici de l’activitat,
és a dir, el primer curs (juliol 07 - juny 08), que es farà utilitzant la part de les
instal·lacions ja construïdes.
La primera fase preveu fer front a la meitat de les construccions en termes econòmics,
però atès l’elevat cost de la tanca, només hi haurà capacitat per allotjat una quarta part
de la que serà la capacitat total del Centre una vegada acabat. Durant part d’aquest
curs, una vegada hagin arribat les noves subvencions, es posarà en marxa la
construcció de la segona part. Es preveu que per al curs 2008/2009 el Centre funcioni
en tota la seva capacitat. Més endavant es presentaran propostes complementàries per
ampliar les possibilitats de les instal·lacions i s’intentarà fer-ho conjuntament amb altres
entitats que treballen a la zona i tenen també una representació a Catalunya.
Una vegada s’hagi pogut enviar, a finals del 2007, aquesta segona aportació al
projecte, s’iniciaran les obres per a la construcció dels mòduls de dormitoris restants i la
sala gran polivalent i els seus equipaments, que deixarà el Centre a punt per estar a ple
rendiment a l’inici del curs 2008/2009.
A la segona part del quadre s’exposen les previsions pel treball de sensibilització i
captació de recursos a Catalunya per al finançament del projecte. Accions que
s’expliquen en l’apartat 11 (Compromisos de sensibilització), malgrat que aquí queden
temporalitzades les actuacions a fer, alhora que també es reflecteixen els períodes de
seguiment i els moments en que es preveu fer les transferències de capital al Senegal.
L’experiència en el projecte de construcció d’un Centre Educatiu i d’Acollida a
Toubacouta ens permet garantir que és possible la construcció només en dos exercicis,
sempre i quan s’obtinguin els recursos necessaris.
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8.7. Resultats esperats
Al termini dels treballs que es proposen en el projecte, el Centre ha de comptar amb
unes instal·lacions dignes i amb les prestacions necessàries per a poder realitzar els
objectius específics a què ens hem compromès. Més endavant aquest mateix Centre
podrà adaptar-se i desenvolupar noves activitats, que seran objectes de nous projectes
o ampliacions de l’actual.
8.8. Vinculació amb l’ajut al desenvolupament
A més de la labor de cohesió social que es pretén que desenvolupi el Centre, els nois i
noies tindran la possibilitat de descobrir un ofici que els servirà per poder trobar una
feina i no haver d’emigrar a Dakar o a Europa. Els més grans, tindran l’oportunitat
d’aprendre a llegir i escriure, cosa que també pot obrir-los noves portes en el món
laboral, a més del desenvolupament personal que representa.
8.9. Relació del soci local amb els beneficiaris
Els escolapis porten més de quaranta anys vivint i treballant al Senegal amb els
senegalesos, com un més d’ells. En aquest moment hi ha tants escolapis catalans com
nadius i el professorat i els monitors són tots d’origen senegalès. Els pares dels
alumnes són també importants col·laboradors e n els centres dirigits per l’Escola Pia.
Oussouye, departament on es proposa realitzar aquest Centre Social i Comunitari, va
ser el primer lloc on els escolapis van col·laborar amb les institucions docents i les
autoritats locals per a la formació dels nois i noies, i sempre han estat molt ben
considerats.
8.10. Viabilitat del projecte
El manteniment i funcionament queden garantits, en primer lloc pel coneixement de la
societat del Departament d’Oussouye i les seves necessitats que tenen el escolapis,
atès que va ser el primer lloc que van treballar a la seva arribada al Senegal. Per altra
banda, els escolapis regenten altres centres que ja estan realitzant algunes de les
activitats que es proposen realitzar en el centre una vegada estigui funcionant.
Els centres educatius i docents dels escolapis al Senegal han estat ben valorats per
entitats i institucions de casa nostra, generalment avaluats pel Fons Català de
Cooperació. També el Centre Catalunya, a Sokone, que realitza una activitat similar a
la que es proposa fer a Kabrousse, malgrat que en aquell no hi ha residència, és un
exemple de bon funcionament i està molt valorada la seva feina per les autoritats
locals.
Per altra banda, una vegada les construccions estiguin acabades, s’oferirà la
possibilitat de ser utilitzades a altres entitats locals, algunes de les quals
treballen amb associacions d’aquí, com és l’AJAEDO, que rep el suport de
l’Associació Planeta. Això permetrà, si cal, una implicació major de la població i
un treball conjunt, en futurs projectes, a casa nostra.
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8.11. Plànols de les construccions que es proposen

Planta de distribució de les instal·lacions sobre el terreny

Tal com es pot veure en el croquis anterior, les construccions d’una sola planta que es
proposen només ocupen un quart del terreny. A més, entre elles estan separades i la
seva disposició permet l’existència d’espais d’interrelació entre les persones.
Una altra quarta part de la superfície del solar es destinarà a camps per a la pràctica de
l’esport i per a la realització de jocs de grup. L’agençament definitiu d’aquests camps,
adequats a la pràctica esportiva, podrà ser objecte d’una ampliació del projecte actual o
de nous projectes.
Finalment, una mica menys de la meitat de l’espai estarà destinat al conreu i granja
escola, és a dir a la realització de tallers, amb l’objectiu de donar sortides professionals
als joves que no han pogut acabar els seus estudis a l’escola.
No podem acabar aquest apartat sense fer referència que està previst que la
construcció del centre està previst que no tingui cap efecte negatiu pel que fa al medi
ambient, ans al contrari, el seu funcionament pot augmentar la zona de regadiu i
l’arbrat.

