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INFORME DE SEGUIMENT - Projecte 2002 a 2004
Construcció d’un
“CENTRE EDUCATIU I D’ACOLLIDA A TOUBACOUTA”
2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Centre d’acollida i de formació per a infants i joves de la regió de Niombató, que
viuen en petites poblacions disperses pel territori (selva), i que per aquest motiu no
poden assistir a l’escola de secundària.

Número de projecte: 905
Nom del projecte:

“CENTRE EDUCATIU A TOUBACOUTA”

País: SENEGAL

Àrea geogràfica: ÀFRICA

Final execució: ANY 2005 / 1er.
SEMESTRE 2006
Ajuntaments que hi han col·laborat: Mataró, Alella, Arenys de Munt,
Argentona, El Masnou, Órrius, Pineda de Mar, La Roca del Vallès, Sant
Vicenç de Montalt
Període finançament: ANYS 2002 a 2004

Pressupost total projecte: 142.764,02 €

Subvenció FCCD:

95.746,57 €

Ampliació març 2005:

Subvenció FCCD:

1.700,00 €

7.795,00 €

Període de l’informe: ANY 2005, de gener a juny (Projecte presentat el 2002)
Organització executora: “ASSOCIACIÓ D’AMICS DE L’ESCOLA PIA AL
SENEGAL”
Data d’elaboració de l’informe: NOVEMBRE 2005

3. COMPROMISOS
L’Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal es va comprometre, tal com consta
en el projecte presentat al FCCD en la convocatòria corresponent a l’any 2002, a
recollir els recursos necessaris per fer possible la construcció a Toubacouta,
Senegal, d’un centre d’acollida i de formació per a infants i joves de la regió de
Niombató, que viuen en petites poblacions disperses pel territori (selva), on no hi ha
escoles de secundària i no tenen mitjans per a desplaçar-se a diari o trobar una
residència que els permeti seguir els seus estudis.
En el projecte presentat es recollia la voluntat d’utilitzar el centre, que durant el curs
funciona com a residència d’estudiants, com a centre de casals i colònies durant les
amicsepsenegal
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vacances d’estiu. Aquesta línia d’actuació proposada és un dels objectius de l’entitat
però amb el convenciment i la plena consciència, que per organitzar un casal d’estiu
al Senegal fa falta una preparació i experiència prèvia de la realitat concreta del país.
Ens vam comprometre a sensibilitzar la nostra societat, especialment els nois i les
noies que aquí poden accedir a la seva formació amb normalitat; de les necessitats
d’aquell país africà i també a fomentar la participació ciutadana en temes de
cooperació i solidaritat internacional,. Durant l’any 2005, això s’ha continuat fent de
manera conjunta amb l’Associació Planeta i ANAFA, los Amigos de Ziguinchor,
entitats que treballen també pel Senegal. A la corresponent memòria es reflectiran
els actes i exposicions que en aquest sentit s’han organitzat durant aquest període.

4. DESCRIPCIÓ DEL MECANISME D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE
L’Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal va fer seu el projecte de construcció
d’un CENTRE EDUCATIU A TOUBACOUTA, mentre que l’Escola Pia de Catalunya
al Senegal, a través de l’Associació Senegal Solidari, representada per Josep Artigas
i Manuel Sales (aquest darrer com a responsable del projecte) és la responsable,
com a contrapart, de la construcció, i contractació dels serveis de personal i
empreses locals.
El projecte es va presentar al FCCD, amb el suport de l’Ajuntament de Mataró, per
demanar l’ajut a través de subvencions públiques a projectes de solidaritat i
cooperació, i va rebre una valoració molt positiva, tant pels beneficis que ha de
comportar per als nois i les noies de la zona, com per a la seva viabilitat.
Tal com s’ha fet constar en els informes de seguiment anteriors, en el seu dia es va
editar un díptic de fàcil distribució i comprensió per ajudar a la difusió i a la
sensibilització. Durant tot l’any 2002 es van fer un seguit d’intervencions en els
mitjans de comunicació per difondre els objectius de l’entitat i també el projecte en
marxa.
Durant l’any 2003, i també durant l’any 2004 i 2005, s’ha tramès la memòria de
l’entitat, corresponent a l’exercici anterior i els corresponents informes de seguiment,
així com el contingut de les noves fases de construcció del centre, a tots els
ajuntaments de la comarca del Maresme i als de la Roca del Vallés i Granollers.
Igualment s’ha aprofitat l’estada a Catalunya del P. Manel Sales per fer trobades
amb els associats, visitar l’alcalde de Mataró per agrair-li la col·laboració del municipi
i aparèixer davant les càmeres de Televisió de Mataró explicant el projecte i la
finalitat educadora que persegueix.
La construcció sobre el terreny és seguida pel P. Manuel Sales, que periòdicament
ens fa arribar documentació, bàsicament factures i fotografies, acompanyada de les
seves explicacions sobre el desenvolupament del projecte. A més, el passat mes de
març, va visitar el Centre de Toubacouta un grup de professors de l’Escola Pia de
Catalunya, entre els que hi anava el Director – Gerent de l’Escola de Mataró,
membre de la Junta Directiva de l’Associació.
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5. CRONOGRAMA I DESCRIPCIÓ DETALLADA
REALITZADES DURANT EL PROCÉS

DE

LES

ACTIVITATS

Gener
Aquest any les vacances de cap d’any varen ser molts més llargues que de costum i
els alumnes no varen tornar a l’internat fins el dia 9 de gener. Això ens va permetre
d’avançar la feina de fer els blocs de ciment que fem servir com a totxos. Ens
havíem adonat que la sala d’estudi petita, que tenim destinada als alumnes grans,
era massa petita i havíem decidit de canviar els plans i de convertir-la en nou
dormitori per a12 alumnes i fer una nova sala que fos més gran. Així tindríem dues
sales prou grans, no només per estudiar a la nit els interns; sinó també per fer altres
activitats. Sobretot en època de pluges.
També vàrem aprofitar per fer una bona neteja de les habitacions. Els nois i noies no
estan acostumats a la pintura a casa seva i a vegades obliden que posar les sabates
contra la paret embruta. L’electricista va venir també per acabar de posar a to les
bombetes que moltes vegades a causa de la mala qualitat que tenen no duren el que
voldríem.
Una reparació de les cadires que començaven a desllorigar-se i un altre ventilador
per a la nevera han estat junt amb la reparació dels lavabos tota la feina d’aquest
mes.
Febrer
Va començar la feina grossa. L’equip de paletes va començar a fer els fonaments i
aixecar parets. També el fuster ens va fer uns prestatges per col·locar-hi els
diccionaris, manuals, i alguns llibres que tenim per a nois i noies d’aquesta edat.
Març
La feina d’aixecar parets continua i ja fem els encàrrecs de les uralites per a la
teulada. Quan s’apropa l’estació de les pluges tothom en busca i seria difícil de
trobar-ne i encara més a la mida que les volem. També hem encomanat els llits. Els
farà, com els altres, el fuster metàl·lic del poble i que participa a l’ensenyament dels
aprenents de Sokone. Seran llits com els que ja tenim. Lliteres totes de ferro.
Decidim posar una fusta a sobre el somier, que és de ferro, per no fer malbé els
matalassos.

Abril
Per poder acollir les activitats amb altres nens i nenes del poble i dels pobles de les
rodalies decidim d’equipar-nos amb més palanganes per poder menjar tots en un sol
servei.
Es comencen a fer les regates per posar tots els cables. Els paletes continuen la
seva feina. Cal refer la inclinació de la teulada per donar més simetria a tota la sala.
amicsepsenegal
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Maig
Encarreguem el sostre que
volem que tingui una estructura
metàl·lica i també les portes i
finestres. Les finestres s’han de
poder bloquejar des de dins per
evitar que un dia es perdi
qualsevol cosa. L’edifici de la
gran sala ja està quasi acabat i
comencem a construir una sala
de quatre metres per quatre per
als monitors. Serà on podran
rebre algú; també hi posarem
uns fogons de gas per si un dia
volen menjar alguna cosa diferent de la que mengen els nois i noies. Cal dir que els
monitors hi són sempre i només marxen els dies de les vacances de Cap d’any,
Pasqua i estiu.
Comprem més cadires. Aquestes de plàstic, per a les activitats paral·leles que
s’organitzen. També fem bancs de fusta amb potes de ferro per als nens més petits.
Juny
Comprem la pintura i arriba la teulada tota desmuntada. Amb l’ajuda dels paletes,
dels alumnes més grans i dels treballadors de la fusteria metàl·lica es va pujant tot, i
collant les peces. També es posen les finestres i portes. A la vegada es va construint
la sala dels monitors. Aprofitem per muntar les dues teulades. També es posa el
sostre fals que permetrà que la sala sigui menys calorosa.
Hem encarregat dos armaris per al nou dormitori que ja estan fets i col·locats. També
venen els llits que hem de portar amb un camió. Hem donat presses per poder
allotjar al mateix internat els alumnes de dues escoles dels voltants que s’havien
d’examinar de final de curs a Toubacouta. Aquest dies la població del Centre s’ha
triplicat. Tant els dormitoris com les sales d’estudi són plenes de nois i noies,
estudiants i els seus acompanyants.
Els nostres alumnes marxen de vacances i només es queden els més grans que
tenen l’examen final d’estudis de la primera part de secundària a mitjan del mes de
juliol.

amicsepsenegal
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6. VALORACIÓ DE LA MARXA DEL PROJECTE
5.1. Valoracio del nostre projecte de Toubacouta
El Centre va entrar en funcionament el curs 2002/2003 al poble de Toubacouta,
al Senegal, i ha permès que un grup important d’alumnes de la comarca del
Niambató, que ha anat creixent a mesura que es construïen noves habitacions,
hagin pogut seguir els seus estudis en el Centre d'Estudis Mitjans (CEM) de la
població. Primer objectiu proposat, ja que el centre es va crear per poder
facilitar els estudis als alumnes que en viure als pobles de les rodalies de
Toubacouta no trobaven una família que els pogués acollir. Aquest objectiu s’ha
complert fins al punt que, a causa de la demanda existent de més places, s’ha
decidit construir una caseta més de les programades inicialment.
El poble de Toubacouta és un poble amb vocació turística i això ha fet arribar a
aquesta localitat molta gent, però molt sovint són pares de família que han
deixat la dona i els infants al poble de procedència. El poble és va fent gran,
però les cases són més aviat habitacions soles on no és pot acollir joves o
infants que van a l'escola. Únicament les noies tenen facilitats de trobar una
família d'acolliment; però a canvi de fer molta feina de la casa, tanta, que no els
queda temps per estudiar. És també aquí on el Centre té un valor social afegit.
5.2. Participació local
Com ja s’ha dit en altres informes anteriors, el terreny no ha estat comprat; sinó que
va ser el mateix poble qui el va donar. El recinte del Centre, d’una hectàrea, té
moltes possibilitats perquè s’hi realitzin activitats amb els joves, que podran ser
objecte de futurs projectes.
Des del primer moment, hem volgut que tothom es sentís implicat en la realització
del projecte i estem conte nts perquè les famílies dels nois, així com l’administració,
han estat sempre al nostre costat. Els paletes i manobres han estat i són del poble.
L’alcalde ens va permetre, des del primer moment, poder connectar-nos al dipòsit
d'aigua del poble. També ens varen ajudar per portar l’electricitat.
El poble també ha col·laborat amb la donació de la sorra per a la fabricació dels
totxos i per a les construccions i anivellament del terreny. Només s’ha hagut de fer
front al cost del transport.
Els joves del poble, sense distinció d’ètnies ni de religió, han vingut a desherbar el
terreny després de cada estació de pluges. Fàcilment trobareu altres joves de la
població que vénen a passar l'estona i parlar amb la gent del Centre. Sovint
s’enganxen a les feines de la casa o a les de la manutenció.
El CEM ens ha deixat en tot moment els seus locals per desar-hi els materials i fins i
tot per dormir algun paleta que ve d'altres pobles. També ens ha deixat i deixa totes
les sales de classe o bé perquè els alumnes puguin estar sols per estudiar, o per a
altres activitats que ens facin falta més locals quan les dues sales d'estudi que ja té
el nostre Centre són insuficients.

amicsepsenegal
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5.3. Recomanacions
El terreny que en un principi ens semblava enorme; es va fent petit a mesura que les
noves construccions treuen el nas. Això ens fa pensar, com ja vam anunciar a
l’anterior informe, que més endavant caldrà demanar al poble un dels terrenys
propers del centre. Això ens permetria disposar de terrenys de joc. Tot i que te nim
els patis del col·legi, hi ha molts joves que necessiten lloc per esbargir-se.
Desitjaríem que fos en direcció a la platja. Això no distrauria tant els nois i les noies
dels seus estudis. I ens facilitaria el poder preparar noves accions per als joves de
Toubacouta i de les rodalies.
S’ha començat a treballar en la construcció i organització d’una biblioteca per ajudar
a l’estudi dels joves del centre, i també caldrà equipar-se amb una petita farmaciola.
En aquest sentit s’hauran d’incloure noves partides en l’ampliació que es presentarà
properament.

7. INFORME DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA DEL PROJECTE
El quadre següent relaciona les despeses existents des del darrer informe de
seguiment presentat. Totes tenen una còpia del corresponent justificant a la part de
l’annex i l’original està dipositat als arxius de la nostra entitat, a disposició de qui
vulgui consultar-los. Com ja s’ha dit en informes anteriors, el fet que sempre es
contracti persones de la zona fa que en algunes ocasions la factura sigui una mica
precària, però generalment porta un segell de l’emissor, i en tot cas, aquests són els
casos menys freqüents.
El primer quadre que trobem correspon a les transferències realitzades al Senegal.
Podem observar, comparant amb el projecte presentat, que l’Associació d’Amics de
l’Escola Pia al Senegal ha complert el seu compromís.

Concepte

Fr CFA

Sub.FCCD

Aportació AAEPS de Mataró

23.614.452

36.000,00

Aportació local
TOTAL INGRESSOS Inf. 1er. Sem.'03

6.150.000
29.764.452

6.000,00
42.000,00

3.924.042

6.000,00

TOTAL INGRESSOS Inf. 2on. Sem.'03
Nova aportació AAEPS de Mataró

33.688.494
14.824.628

48.000,00
22.600,00

Nova aportació AAEPS de Mataró
TOTAL INGRESSOS Inf. 1er. Sem.'04

8.063.679
56.576.801

12.293,00
82.893,00

Nova aportació AAEPS de Mataró
Nova aportació AAEPS de Mataró

21.136.021
16.647.901

32.419,00
25.535,00

29.477,59
10.722,42

TOTAL INGRESSOS Inf. 2on. Sem.'04

94.360.723

140.847,00

95.746,57

Nova aportació AAEPS de Mataró

Final Projecte

Euros

28.227,83

27.318,73

En aquest quadre, que ja figurava a l’informe anterior i que no variarà més, atès que
ha acabat el període de finançament, la columna de més a la dreta correspon als
imports ingressats per les subvencions públiques rebudes a través del FCCD i les
altres dues a les transferències realitzades en francs africans i en euros.
amicsepsenegal
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A continuació hi trobarem la relació de totes les despeses corresponents al primer
semestre de 2005, període al qual correspon el present informe de seguiment. Però
abans, presentem un resum de la situació total pel que fa a ingressos, despeses i el
que hi ha disponible per acabar la construcció.
Total subvenció FCCD
Total altres aportacions
Total justificat
Falta justificar subvenció

95.746,57
45.100,43
99.325,72
-3.579,15

Total ingressos

94.490.172

144.049,34

Total gastat

65.153.402

99.325,72

Falta justificar TOTAL PROJECTE

41.521,28

Saldo

29.336.770

44.723,62

El més important a destacar és que amb aquest informe s’ha superat en tres mil
cinc-cents setanta -nou amb quinze (3.579,15) euros la justificació de les
subvencions públiques rebudes de diversos ajuntaments a través del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament. Tot i així, l’Associació d’amics de l’Escola Pia al
Senegal es compromet a fer un futur informe de seguiment, que probablement també
serà el de tancament del projecte, en que es justificaran els costos totals de
construcció del Centre Educatiu i d’Acollida de Toubacouta i les propostes
d’ampliació que s’hagin realitzar durant la seva execució.

8. LLISTAT JUSTIFICANTS DE DESPESES SEGON SEMESTRE 2004
Apartat
Saldo anterior
construcció
construcció
manteniment
manteniment
manteniment
manteniment
construcció
construcció
funcionament
manteniment
manteniment
construcció
manteniment
manteniment
construcció
construcció
manteniment
construcció
equipament
funcionament
funcionament
funcionament
funcionament
equipament
amicsepsenegal

N. Fra.Data Fra.Concepte

Proveïdor

1
23-set aigua
2
27-oct claus
3 14-des material elèctric
4 28-des material lampista
5
4-gen grava
6
4-gen bombetes
7
4-gen sorra
8
4-gen grava
9
4-gen prestatges
10
4-gen lampista
11
4-gen material elèctric
12
7-gen lampista
12A 14-gen silicona
13 15-ene ventilador nevera
14 18-gen mà d'obra totxos
15 18-gen lampista
16 19-gen reparació cadires
17 21-gen. carburant
18 24-gen llits
19 25-gen revisió motor
20 27-gen material elèctric
21 28-gen material elèctric
22 29-gen material elèctric
23 29-gen matalassos
-9-

hâteau d'eau
E H M Diallo
Joseph Aoun
Modou Cissé
Samba Ndiaye
E H M Diallo
Diarra Frères
Diarra Frères
Henri Daernesto
Souleye Ndao
Jacqueline Bouzard
Saloum Carreaux
Abdoulaye Diallo
Modou Cissé
Claude Sambou
Souleye Ndao
Saloum Metal
Elton
Saloum Met al
P C Ndaw
M A Diop
Adama Ndiaye
M A Diop
M A Diop

Fr CFA
56.286.032
5.000
3.700
2.350
2.300
2.800
2.750
150.000
160.000
70.000
5.000
6.500
25.000
3.000
7.000
30.000
10.250
14.500
18.000
100.000
2.200
4.600
2.850
1.900
70.000

Euros
86.333,04
7,62
5,64
3,58
3,51
4,27
4,19
228,67
243,92
106,71
7,62
9,91
38,11
4,57
10,67
45,73
15,63
22,11
27,44
152,45
3,35
7,01
4,34
2,90
106,71
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manteniment
construcció
construcció
construcció
equipament
manteniment
construcció
construcció
construcció
construcció
construcció
equipament
manteniment
manteniment
manteniment
manteniment
manteniment
construcció
construcció
construcció
construcció
equipament

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

31-gen material elèctric
31-gen telèfon
01-febr ciment
03-febr grava
04-febr prestatges
14-febr neons
18-febr visos
18-febr taulons
23-febr carburant
22-febr panys
28-febr carburant
01-març llits
01-març benzina
08-març material elèctric
08-març vernís
09-març vernís
10-març carburant
10-març visos
24-març panys
21-març carburant
21-març telèfon
7-abr bols

construcció
construcció
manteniment
construcció
manteniment
manteniment
manteniment
equipament
construcció
construcció
construcció
construcció
manteniment
construcció
manteniment
construcció
construcció
manteniment
construcció
construcció
construcció
equipament
manteniment
manteniment
manteniment
construcció
equipament
construcció
construcció
construcció

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

14-abr material lampista
07-abr carburant
17-abr ventilador nevera
21-abr carburant
21-abr carburant
21-abr juntes
28-abr carburant
2-maig carburant
3-maig ferro
9-maig totxos
10-maig carburant
10-maig porta
11-maig gas
11-maig material elèctric
11-maig bateria
12-maig taulons
13-maig carburant
17-maig reparació cotxe
17-maig material lampista
18-maig ciment
19-maig material elèctric
21-maig cadires
21-maig pintura
22-maig carburant
23-maig bombetes
24-maig ciment
26-maig potes bancs
29-maig ferro
29-maig sorra
30-maig ferro

amicsepsenegal
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S Ndiaye Frères
Alizé
Souleymane Diallo
Diarra Frères
Henri Daernesto
Abdoulaye Cissé
Aliou Gaye
Maguette Dieng
Elton
Michel Aïde
Elton
Saloum Metal
Basirou Drame
Mouhamed Ould
K C Massamba
K C Massamba
Total
Aliou Gaye
Saloum Metal
API
Alizé
KBSB
M. Mamadou O
Diallo
Total
M A Diop
Elton
Omar Sarr
SICAS
Elton
Elton
Souleymane Diallo
Claude Sambou
Elton
M Mouhauwara
Modou Cissé
Modou Cissé
Chez sam
Ibrahima Bâ
Elton
Moussa Tall
Souleye Ndao
Souleymane Diallo
Moudou Cissé
Chez T Touré
Moudou Cissé
Elton
Samba Ndiaye
Ibrahima Bâ
Saloum Metal
E H M Diallo
Diarra Frères
Souleymane Diallo

3.000
5.000
234.000
160.000
70.000
1.550
8.000
135.000
31.000
12.500
20.000
380.000
6.250
750
2.400
7.200
10.000
24.000
17.000
15.000
5.000
72.000

4,57
7,62
356,73
243,92
106,71
2,36
12,20
205,81
47,26
19,06
30,49
579,31
9,53
1,14
3,66
10,98
15,24
36,59
25,92
22,87
7,62
109,76

72.400
19.000
7.500
10.000
2.400
38.000
10.000
1.000
554.900
4.000
23.150
25.500
15.800
15.000
37.000
114.000
19.920
30.000
18.000
305.000
13.500
225.000
3.000
7.000
2.500
33.350
70.000
48.000
265.000
266.000

110,37
28,97
11,43
15,24
3,66
57,93
15,24
1,52
845,94
6,10
35,29
38,87
24,09
22,87
56,41
173,79
30,37
45,73
27,44
464,97
20,58
343,01
4,57
10,67
3,81
50,84
106,71
73,18
403,99
405,51
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construcció
construcció
construcció
construcció
manteniment
construcció
construcció
construcció
equipament
equipament
manteniment
construcció
manteniment
construcció
equipament
equipament
manteniment
manteniment
manteniment
equipament
construcció
construcció
construcció
construcció
construcció
construcció
manteniment

amicsepsenegal

76 30-maig carburant
77 30-maig telèfon
78 01-juny material elèctric
79 03-juny ciment
80 04-juny bombetes
81 08-juny ciment
82 11-juny carburant
83 13-juny material elèctric
84 11-juny armari
85 12-juny armari
86 13-juny bombetes
87 13-juin pintura
88 14-juny bombetes
89 16-juny material elèctric
90 17-juny llençols
91 10-juny carburant
92 18-juny oli motor
93 21-juny bombetes
94 22-juny pintura
95 22-juny llençols
96 24-juny ciment
97 24-juny carburant
98 25-juny uralites
99 27-juny ferro
100 28-juny carburant
101 30-juny uralites
102 30-juny telèfon
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Total
Alizé
Mama Coumballa
Souleymane Diallo
Abdoulaye Cissé
Souleymane Diallo
Total
Ibrahima Bâ
Henri Daernesto
Henri Daernesto
darou Salam
Ibrahima Bâ
Hoteimi
Moudou A Diop
Omar Jallow
Total
Waker karim
Abdoulaye Cissé
Modou Cissé
Omar Jallow
Souleymane Diallo
Shell
E H M Diallo
Ibrahima Bâ
Total
Ibrahima Bâ
Alizé

18.000
10.000
11.200
152.500
2.600
305.000
10.000
76.900
111.050
110.000
750
31.400
3.000
20.500
13.500
20.000
9.000
900
4.200
13.500
519.000
18.000
2.970.600
2.900
15.000
232.600
10.000

1er. Semestre 2005

8.867.370

27,44
15,24
17,07
232,48
3,96
464,97
15,24
117,23
169,29
167,69
1,14
47,87
4,57
31,25
20,58
30,49
13,72
1,37
6,40
20,58
791,21
27,44
4.528,65
4,42
22,87
354,60
15,24
13.518,22

Total actual

65.153.402

99.325,72
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9. AGRAÏMENTS
El que es proposa en aquesta Memòria per a la Rehabilitació de l’Escola Sainte
Thérèse, així com els projectes ja realitzats a Dakar i Toubacouta amb la participació
de la nostra entitat, no serien possible si no fos pel suport de diferents grups,
associacions i entitats als quals volem agrair el seu ajut.

ANAFA, Los amigos de
Zinguinchor, de Mataró

Associació Planeta a Mataró

Associació d’Antics Alumnes i Amics de
l’Escola Santa Anna

Associació de Mares i Pares de
l’Escola Santa Anna

Escola Pia Santa Anna de Mataró

Fundació Educació Solidària

Grup d’Esplai l’Erol

Grups Mou-te de Mataró

“la Caixa” - Oficina Estació - Mataró

També volem agrair el suport donat als nostre projecte per diferents ajuntaments i
institucions públiques en general:

Ajuntament de Mataró

Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament

Ajuntament d’Alella

Ajuntament d’Arg entona

Ajuntament d’Arenys de
Munt

Ajuntament de El Masnou

Ajuntament d’Òrrius

amicsepsenegal

Ajuntament de Pineda

Ajuntament de la Roca
del Vallès
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Ajuntament de Sant Vicenç de
Montalt
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10.

ANNEXOS

Còpia dels justificants de pagament corresponents a la relació
inclosa en l’informe de situació econòmica del projecte.
amicsepsenegal
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