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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

Període de l’informe: ANY 2004, de juliol a desembre (Projecte presentat el 2002)
Organització executora: “ASSOCIACIÓ D’AMICS DE L’ESCOLA PIA AL SENEGAL”
Data d’elaboració de l’informe: MARÇ 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
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 normalita t; de les necessitats
d’aquell país africà i també a fomentar la participació ciutadana en temes de
cooperació i solidaritat internacional,. Durant l’any 2004 això s’ha fet, en part, de
manera conjunta amb l’Associació Planeta i ANAFA, los Amigos de Ziguinchor.
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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 representant de la 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 (activitat que queda reflectida a la memòria corresponent a l’exercici de 2002).
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, persones
relacionades amb la nostra entitat, com són el P Jaume Pallarolas, provincial de
l’Escola Pia a Catalunya i el P. Manuel Bagunyà, assistent del pare provincial per a
temes referents a la col·laboració en el desenvolupament de països com el Senegal,
han visitat les obres. Igualment ens consta la visita, durant l’any 2004, de personal
del FCCD.

5. CRONOGRAMA I DESCRIPCIÓ DETALLADA
REALITZADES DURANT EL PROCÉS

DE

LES

ACTIVITATS

Juliol
Els alumnes comencen a tornar-se’n cap a casa seva. Els resultats escolars dels
interns han estat satisfactoris. Ja tenim la nova monitora que formarà part de l’equip
de monitors l’any vinent. Es diu Rosa i té experiència en el camp de l’educació. A
més va ser interna en el nostre centre d’acollida de la Missió a Sokone fa uns anys.
Ja tenim els nous lavabos i dutxes llestos. El Ministeri de la Joventut ens demana el
centre per fer l’acte del començament de les vacances nacionals dels joves del
Senegal. Això ens fa connectar totes les dutxes i lavabos a la fossa antiga, ja que
amicsepsenegal
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encara no hem fet la nova. Esperem que les pluges comencin perquè la terra estigui
una mica més tova. L’acte s’ha fet amb gran èxit per a tothom. Tot són lloances per
al centre i per la feina que es fa. Comencem les inscripcions per al curs que ve.
El centre serveix com de lloc d’acollida per a mestres de la zona que segueixen una
formació pedagògica donada per la cooperació internacional.
Agost
Fem la nova fossa, on van les aigües residuals dels banys, i la fem gran, ja que cal
preparar-se a causa del sistema de clavegueram i del nombre tan elevat d’alumnes.
Fem més gran el forat per a la sortida d’aigües de la pluja. Tan bon punt surt l’aigua
se'n va cap al « marigo » entrada d’aigua del mar que passa a uns cent metres del
nostre centre.
Setembre
Continuen les inscripcions i molt aviat el centre és ple. Almenys hi han hagut una
vintena d’alumnes que no han pogut venir, més tots els altres que en saber que ja
estava ple ja no ho han vingut a demanar. Caldrà ampliar les habitacions i potser
també una sala d’estudi. Busquem un paleta i un manyà que ens puguin connectar la
nova fosa als nous lavabos. No els trobem. Tothom està al camp per la feina dels
cacauets i del mill.
Octubre
La data de començament del curs donada pel govern és el dia 6 d’octubre. Tots
sabem que no serà possible i que la data s’endarrerirà al menys una setmana. De
totes maneres, nosaltres hem convocat els interns i els monitors per a la vigília. Hi ha
molta feina a fer abans de començar les classes. Es creen grups de treball per
desherbrar tot el terreny. Cal treure tota l’herba
per allunyar el perill de les serps i altres
animals que podrien fer mal als joves.
Comprem també una marmita nova per poder
preparar l’arròs. Així mateix s’organitzen els
grups dels serveis a la casa: cuina, escombrar,
llenya, rentar les palanganes i les olles, neteja
dels lavabos i neteja de les habitacions.
Connectem la nova fossa als nous lavabos,
però no tenim paleta per poder tancar la fossa.
Les « tapadores » són molt pesades i cal tenir
algú que sàpiga fer bé la feina per no trencarles.
Les classes comencen el dia 13 però sense tenir tots els professors. De mica en
mica van arribant els nous afectats al Col·legi d’Ensenyament Mitjà i els alumnes, els
nostres alumnes també evidentment, estan més ocupats. Expliquem als nous
alumnes el projecte del nostre centre educatiu i la formació que volem donar-los.
amicsepsenegal
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Un dels caps de setmana, l’últim, cedim els locals a la parròquia per a una formació
de catequistes.
Novembre
El paleta ve els primers dies i tapem la fossa. Ara tindrem menys mosquits. Discutim
la necessitat de posar mosquiteres per protegir els joves alumnes del paludisme, mal
endèmic en aquesta regió. Caldrà veure com podem adaptar-les a les lliteres que
tenim. L’hospital ens en proposa un tipus que és força interessant. El preu és
acceptable, ja que estan finançades i les venen al preu de 3500 fr. Fem l’encàrrec;
però gem d’esperar que arribin, perquè ara mateix no en tenen.
El DVD i el vídeo fan força servei per motivar els alumnes a escoltar el francès i fer
un esforç per seguir-lo en les pel·lícules.
Un cap de setmana es celebra al centre la trobada d’infants i joves cristians de la
zona.
Instal·lem uns estenedors nous per reforçar els existents. En doblar el nombre
d’alumnes interns ens trobem que tot s’ha de doblar. Així mateix, arriben les noves
cadires i les noves taules que faltaven.
Desembre
Cal fer algunes reformes. Un dels armaris està fet amb fusta que no és prou seca i
les portes s’han deformat. Fem altres armaris però amb fusta industrial per evitar que
aquest problema torni a passar. Surt més car, però és per sempre.
El moviment infantil CV/AV ens demana els locals per poder fer les seves reunions.
També vénen els minyons escoltes amb la mateixa finalitat i també els hi cedim. Fa
goig veure tanta joventut i tanta quitxalla els dimecres a la tarda. Un dels caps de
setmana també deixem el centre per fer la reunió dels infants cristians de la zona per
una sessió de formació.
Tenim la visita del bisbe que fa molts elogis del centre. Li parlem de la voluntat
d’augmentar la capacitat i ell ens anima a fer-ho al més aviat possible.
Les collites de cacauets ja estan als graners i els paletes poden tornar al treball.
Comença la compra de ciment, de sorra i de grava. Un equip d’homes ve a fer els
totxos per construir l’extensió. En primer lloc una altra casa dormitori amb la
capacitat de 16 places que seran per a noies. Ens cal reparar el dipòsit que perd
aigua. Tenim encara altres talls d’aigua del poble. Sort en tenim del pou. Els veïns
també vénen a pouar. Recordem que l’aigua del pou és dolça i la que ens ve del
dipòsit de la vila és salabrosa.
El dia 22 tothom deixa el centre per començar les vacances de cap d’any. Aprofitem
per fer algunes petites reparacions a les habitacions, als lavabos, a cadires i taules.

amicsepsenegal
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6. VALORACIÓ DE LA MARXA DEL PROJECTE
5.1. Valoracio del nostre projecte de Toubacouta
Ja portem 18 mesos de funcionament del centre educatiu i d'acolliment situat al
poble de Toubacouta al Senegal. En aquest temps hem constatat com un bon
grup de nois i noies, 24 en un principi i 48 en l'actualitat, han pogut seguir els
seus estudis en el Centre d'Estudis Mitjans (CEM de la dita localitat).
El centre es va crear per poder facilitar els estudis als alumnes que vivint als
pobles de les rodalies de Toubacouta no trobaven una familia que els pogués
acollir. Podem dir que a l'actualitat aquest objectiu és una realitat. Fins el punt
que, a causa de la demanda que tenim de més places; hem decidit de construir
un altre caseta a on un nou grup de 16 nois i noies podran allotjar-se.
Hem de tenir en compte que 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.
Han vingut al centre des del Prefecte del Departament, fins els responsables de
la joventut regionals i de zona. Tothom es desfà en paraules d'agraïment pel
servei que es fa a aquesta joventut. Els pares dels alumnes també venen sovint
per interessar-se pel treball dels fills i tots els pares fan la mateixa reflexió i els
mateixos agraïment. Sense adormir-nos, podem estar contents de la feina feta i
de la que s'està fent.
5.2. Participació local
En primer lloc hem de recordar que el terreny no ha estat comprat; sinó que va ser el
mateix poble, per mitjà del President del Consell Rural de la zona de Toubacouta qui
el va donar. Aquest terreny mesura una hectàrea i té moltes possibilitats perquè es
realitzin nous projectes amb els joves.
Hem volgut, des del primer moment, que tothom es sentís implicat en la realització
del projecte i podem dir que les famílies dels nois, així com l’administració, han estat
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.
Tot i ser bastant lluny la canonada ens varen deixar cavar la rasa per on passa el
conducte de l'aigua. També ens varen ajudar que l’electricitat fos una realitat i quan
la vàrem demanar, en deu dies ja la teníem instal·lada.
El poble també ens ha donat la sorra per a la construcció dels totxos de ciment i
sorra i també per a les construccions i anivellament de les bases de les
construccions. Només hem hagut de fer front al transport.
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La comunitat urbana ens ha facilitat també la tasca acceptant que dos joves de més
de 25 anys es facin càrrec de la feina d'educadors.
Els joves del poble, sense distinció d’ètnies ni de religió, han vingut a desherbar el
terreny després de l’estació de les 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 del centre.
El CEM ens ha deixat en tot moment els seus locals per guardar els materials i fins i
tot per dormir algun que altre 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 que les dues sales
d'estudi que té el nostre centre.
El guardià del CEM és també guardià del nostre centre a les nits i per als dies de
vacances en què el centre es queda sense ningú.
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 que més endavant caldrà
demanar al poble un dels terrenys propers del centre. Això ens permetria disposar de
terrenys de joc. Tot i que tenim els patis del col·legi hi ha molts joves que necessiten
lloc per esbargir-se. Això ens fa fer passos per poder augmentar el terreny.
Desitjaríem que fos en direcció a la platja. Això no distrauria tant els noies i les noies
dels seus estudis. I ens facilitaria el poder preparar noves accions per alss joves de
Toubacouta i de les rodalies.
Comencem a pensar en la construcció i organització d’una biblioteca per ajudar a
l’estudi dels nois i les noies del centre. Faran falta prestatgeries i comprar un fons de
llibres actuals i dels immortals de totes les èpoques.

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.

amicsepsenegal
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Concepte

Fr CFA

Sub.FCCD

Aportació AAEPS de Mataró
Aportació local

23.614.452
6.150.000

36.000,00
6.000,00

TOTAL INGRESSOS Inf. 1er. Sem.'03

29.764.452

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

27.318,73

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

8.063.679
56.576.801
21.136.021

12.293,00
82.893,00
32.419,00

29.477,59

Nova aportació AAEPS de Mataró

16.647.901

25.535,00

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

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.
En el moment de tancar aquest informe, han col·laborat econòmicament en el
projecte, a través del Fons, els ajuntaments de Mataró, Argentona, el Masnou,
Pineda de Mar, La Roca del Vallés i Sant Vicenç de Montalt.
A continuació hi trobarem la relació de totes les despeses corresponents al segon
semestre de 2004, 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 durant l’exercici actual, que
bàsicament respon a les quantitats rebudes a finals de l’exercici anterior.
Total subvenció FCCD
Total altres aportacions
Total justificat

95.746,57
45.100,43
86.333,04

Falta justificar

9.413,53

amicsepsenegal
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8. LLISTAT JUSTIFICANTS DE DESPESES SEGON SEMESTRE 2004
Apartat
Saldo anterior
Construcció
Construcció
Construcció
Construcció
Construcció
Construcció
Construcció
Construcció
Construcció
Construcció
equipament
Construcció
Construcció
Construcció
Construcció
equipament
Construcció
Funcionament
Equipament
Construcció
Construcció
Construcció
Construcció
Funcionament
Funcionament
Equipament
Construcció
Construcció
equipament
Construcció
Construcció
Construcció
Construcció
Equipament
Construcció
Construcció
Construcció

amicsepsenegal

N. Fra. Data Fra.
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390

Concepte

30-juny pintura
27-jul pintura
25-jul lampista
23-jul uralites
26-jul sostre-fusta
23-jul lampisteria
23-jul lampisteria
23-jul lampisteria
15-jul lampisteria
14-jul lampista
08-ag fundes matalassos
24-ag oli motor
16-set material elèctric
17-set làmpades
27-set carburant
10-oct carburant
26-oct carburant
26-oct telèfon
05-nov matalassos
09-nov carburant
24-nov carburant
20-nov ciment
20-nov pou
21-nov guardià
09-des telèfon
10-des prestatgeries
07-des filferrat
14-des panys
14-des regulador
08-des carburant
12-oct fusta sostre
15-des sorra i grava
20-des material elèctric
20-des assecador roba
07-des carburant
20-des material elèctric
28-des mà d'obra
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Proveïdor
Ibrahima Ba
Ibrahima Ba
Souleymane Ndao
Ibrahima Ba
Ibrahima Ba
Ibrahima Ba
Ibrahima Ba
Ibrahima Ba
Samba Ndiaye
Souleymane Ndao
Tissus Nova
Ousmane Diallo
E H Cissé
Samba Ndiaye
Elton
Elton
Total
Alizé
Abdoulaye Diop
Elton
Elton
Souleymane Diallo
Badje Faye
Sarr
Etoile Sud
Pape Diane
Michel Aïde
Michel Aïde
J Bouzaid
Total
EHM Oule Diallo
Diarra Freres
Mor Tall
Saloum Metal
Total
Cheikh Diop
Claude Sambou

Fr CFA

Euros

52.890.894
15.000
280.450
120.000
75.450
116.250
306.400
69.450
72.000
50.950
30.000
25.000
500
9.060
3.000
9.903
17.000
10.000
5.000
28.000
15.000
16.500
248.800
95.000
6.000
525
30.000
10.500
22.000
60.000
18.500
75.000
250.000
13.400
8.000
11.000
9.000
1.262.500

81.125,48
23,01
430,16
184,06
115,73
178,31
469,96
106,52
110,44
78,15
46,01
38,35
0,77
13,90
4,60
15,19
26,08
15,34
7,67
42,95
23,01
25,31
381,62
145,71
9,20
0,81
46,01
16,11
33,74
92,03
28,38
115,04
383,46
20,55
12,27
16,87
13,80
1.936,46

2on. Semestre 2004

3.395.138

5.207,55

Total actual

56.286.032

86.333,04
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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 recolzament de diferents grups,
associacions i entitats als que volem agrair-los 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’Argentona

Ajuntament de El Masnou

Ajuntament d’Òrrius

Ajuntament de Pineda

Ajuntament de la Roca del
Vallès

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

amicsepsenegal
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10.

ANNEXOS

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