
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memòria 2001 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mataró, desembre de 2001 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sumari 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sumari 
2. Presentació 
3. Fitxa de l’Associació 
4. Estatuts de l’Associació 
5. Memòria d’activitats 
6. Recull de premsa 
7. Memòria econòmica 
8. Convenis 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Presentació 
 



 
 
 
 
L’Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal neix a partir del 
coneixement de la tasca que un grup d’escolapis catalans estan realitzant en 
aquell país de l’Àfrica. Un grup d’antics alumnes i amics de l’Escola Pia Santa 
Anna de Mataró, sensibilitzats de la manca de recursos existents a l’anomenat 
Tercer Món, així com per les dificultats per tirar endavant els projectes que els 
successors de Sant Josep de Calassanç tenen allà, decideixen treballar per 
aportar-hi el seu gra de sorra. 
 
És per això que el desembre de 2000 constitueixen l’Associació d’Amics de 
l’Escola Pia al Senegal, que persegueix els següents fins: 

• Sensibilitzar la nostra societat, especialment els infants, de les 
necessitats educatives dels nens i les nenes del Senegal. 

• Cercar recursos per tal de poder portar a terme projectes d’actuació 
concrets, especialment en el àmbit escolar, al Senegal. 

• Canalitzar i aglutinar activitats de solidaritat i cooperació amb el tercer 
món a través dels escolapis al Senegal. 

• Promoure i facilitar l’apadrinament de nens i nenes del Senegal, cercant 
famílies o persones que es facin càrrec de les despeses de la seva 
escolarització. 

 
Com a mètode, s’imposa el treballar per aconseguir objectius concrets, no 
deixant les aportacions que es puguin obtenir per la generalització, sinó que 
seran finalistes, agafant el compromís de presentar al final de cada campanya 
el grau de realització d’allò que s’hagi proposat a l’inici. 
 
Des del començament és compta amb la complicitat de la direcció de l’Escola 
Pia Santa Anna de Mataró, de la seva Associació de Mares i Pares d’Alumnes, i 
de la d’Antics Alumnes. Es demana al P. Joan Herrero, que sigui ell qui 
encapçali públicament el projecte i es rep també la benedicció del P. Andreu 
Trilla, provincial de l’ordre.  
 
L’associació compta, per finançar els seus projectes, amb les quotes dels 
associats, les aportacions anònimes de ciutadans, l’aportació percentual del 
pressupost de l’AMPA i Antics Alumnes i diferents campanyes de sensibilització 
que realitzarà l’escola, així com una col·lecta expressa que es farà a l’Església 
de Santa Anna, que també pretendrà la difusió i sensibilització dels fidels vers 
les necessitats del Senegal. 
 
Malgrat la joventut de l’Associació, l’any 2001 es presenta el primer projecte, 
que consisteix en la construcció d’una pista poliesportiva en una centre 
educatiu i social de Dakar, l’objectiu és assolit amb èxit, superant el pressupost 
inicial, el que permetrà pagar també els imprevistos que sempre apareixen en 
una obra com aquesta. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Fitxa Entitat 
 



 
Entitat  

 

 
ASSOCIACIÓ D’AMICS DE L’ESCOLA PIA AL SENEGAL 

 
Adreça 

 

 
Plaça Santa Anna, 1 – 08301 MATARÓ  

 
Tel. Contacte 

e-mail 
 

 
93 755 11 22 (Fax 93 790 65 65) 
aaepsenegal@escolapia.net 

 
Descripció 

 

 
Entitat local, sense afany de lucre, promoguda per l’Associació 
d’Antics Alumnes i Amics de l’Escola Pia Santa Anna de Mataró, en 
l’àmbit de la solidaritat i cooperació internacionals. 
 
 
 

 
Objectius 

 

 
• Sensibilitzar la nostra societat, especialment els infants, de les 

necessitats educatives dels nens i les nenes del Senegal. 
• Cercar recursos per tal de poder portar a terme projectes 

d’actuació concrets, especialment en l’àmbit escolar, al 
Senegal. 

• Canalitzar i aglutinar activitats de solidaritat i cooperació amb el 
tercer món a través dels escolapis al Senegal. 

• Promoure i facilitar l’apadrinament de nens i nenes del Senegal, 
cercant famílies o persones que es facin càrrec de les despeses 
de la seva escolarització. 

 
 

 
Activitats 

 

 
Per tal d’aconseguir els seus objectius, trobar recursos i sensibilitzar 
els ciutadans de les necessitats del Senegal, s’ha treballat i s’està 
treballant en: 

• Exposicions 
• Concerts 
• Tríptics 
• Confecció d’un vídeo 
• Campanyes de sensibilització a l’escola 

 
 

 
Observacions 

 

 
L’Associació té convenis de col·laboració signats amb el Col·legi de 
Santa Anna de Mataró i l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de 
l’Escola. 
L’Associació es va constituir el 13 de desembre de 2000, i el primer 
projecte ha estat la construcció d’una pista poliesportiva en un 
centre educatiu de Dakar. 
 
 



Junta directiva actual: 
 

PRESIDENT Joan Herrero i Manich escolapi 

VICEPRESIDENT Joaquim Fernàndez i Oller antic alumne Sta. Anna 

SECRETARI Miquela Subirà i Claus mare d’alumnes Sta. Anna 

TRESORER Antoni Noé i Nadal antic Alumne Sta. Anna 

VOCAL 1 Carles Cereceda i Ferrés director-gerent Sta. Anna 

VOCAL 2 Antoni Martínez i Sànchez mestre Sta. Anna 

VOCAL 3 Francesc Vea i Castells pres. A.Alumnes Sta. Anna 

VOCAL 4 Jordi Riera i Estrany Junta AMPA Sta. Anna 

VOCAL 5 Octavi Nonell i Carulla pare d’alumnes Sta. Anna 

VOCAL 6 Ramon Bassas i Segura antic alumne Sta. Anna 

 
Finançament: l’associació té garantit el seu funcionament ordinari a través de les quotes 
dels associats i el conveni signat amb l’Escola Pia Santa Anna de Mataró, que li assegura 
locals i l’estructura mínima, alhora que la col·laboració en els projectes escollits. Per a la 
realització dels projectes compta amb aportacions de les associacions de pares i alumnes i 
campanyes específiques, a més de proposar-se la sol·licitud de subvencions a institucions 
públiques diverses.  

 

 

 

DADES DE L’ENTITAT 
nom o raó social ASSOCIACIÓ D’AMICS DE L’ESCOLA PIA AL SENEGAL 
N I F G 62446299 
núm. Reg.Gral.Entitats 24516 núm. Reg.Mpal.Estitats 326 
Número associats (31/12/01) 28 data constitució 13.desembre.2000 
responsables projectes Joaquim Fernàndez (93 755 11 22) i Francesc Vea (93 757 86 94) 
adreça Plaça Santa Anna, 1 – ESCOLA PIA SANTA ANNA 
població MATARÓ comarca MARESME 
codi postal 08301 

telèfon 93 755 11 22   fax 93 790 65 65 
e-mail aaepsenegal@escolapia.net 

 
 

DADES DE L'ENTITAT DE CRÈDIT 
nom de l'entitat Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 
adreça de la sucursal Avda. Maresme – Oficina Estació 
població MATARÓ 
número de compte 2100.4870.31.2200005010 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Estatuts de 
l’Associació 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Memòria 
d’activitats 

 



Reunions de la Junta Directiva 
 

Durant l’any 2001 s’ha convocat i realitzat un total de deu reunions de la Junta 
Directiva, totes amb una assistència de més del 80% del seus membres, segons 
consta a les diferents actes de les reunions. 
 
A les reunions s’han acceptat setze sol·licituds de nous socis, que actualment 
sumen un total de vint-i-vuit. S’han aprovat totes les accions, així com els convenis 
amb l’Escola de Santa Anna i els Antics Alumnes, i s’ha portar el seguiment del 
projecte, alhora que en cadascuna d’elles es concretaven les  actuacions a realitzar 
pels seus membres. 

 
 
Actes públics i de sensibilització 
 

Presentació de l’Associació 
El primer acte públic convocat per l’Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal va 
ser el de la seva pròpia presentació, amb l’assistència d’un centenar de persones, 
entre les que s’hi podien comptar representants d’altres entitats i de la política 
municipal, presidit pel P. Andreu Trilla, provincial de l’Escola Pia a Catalunya. El P. 
Joan Herrero, president de l’Associació, va llegir un escrit del P. Tura Pedemonte, 
que es troba al Senegal, i el P. Trilla va donar les gràcies al grup d’antics alumnes 
de l’escola que s’havien animat a treballar per aquells que més ho necessiten, 
recordant l’esperit de Sant Josep de Calassanç, de que tothom té dret a 
l’ensenyament. A l’acte de presentació també es van poder veure una exposició i un 
vídeo sobre el Senegal. 
 
 

 
Moment de l’acte de presentació de l’associació 

 
Exposició 
Formada per més de 25 fotografies de gran format, així com mapes i plànols de la 
pista, cada fotografia portava un petit escrit explicatiu. La procedència de les 
fotografies era variada, des de les que un membre de la Junta va poder fer en un 
viatge que va realitzar  al Senegal, fins les que el P. Tura ens havia fet arribar del 
terreny i les obres de la Pista. Tenia tres apartats diferenciats: el país, la feina dels 



escolapis catalans amb col·laboració amb joves senegalesos, i el projecte de la pista 
poliesportiva. 
 
Vídeo 
Es va poder fer gràcies a les imatges cedides de manera totalment desinteressada 
per Televisió de Catalunya, i que havien estat gravades amb motiu d’un reportatge 
que va ser emès en el programa “Entre línies” de TV3. Un cap vàrem disposar de 
les imatges, Televisió de Mataró ens va cedir les seves instal·lacions i els seus 
tècnics per fer-ne el muntatge. 
El vídeo dura poc més de mitja hora i descriu la feina que els escolapis catalans 
porten a terme al Senegal, a les escoles de Dakar, com la de Sam-Sam i també a 
les granges-escola, com la d’Oussouye a la Casamance. En el vídeo apareixen 
alguns dels escolapis explicant les seves experiències i també la relació que 
mantenen amb les seves famílies i el recolzament que reben. 

 
Comunicació 
Els mitjans de coumnicació i difusió empras per divulgar l’existència de l’associació i 
el projecte d’anguany, han estat: per una banda un tríptic informatiu (s’adjunta un 
exemplar) confeccionat a per un membre de la junta apartir del document que 
recull totes les dades del projecte i que va comptar amb un ajut de “la Caixa” per a 
la seva impressió, i per altre la realització d’una petita web, realitzada gràcies a la 
col·laboració desinteressada d’una persona externa a l’associació, aquesta va ser 
realitzada a partir del trític i preten aprofitar aquest nou canal de comunicació que 
ofereix internet. 

 
Concert d’estiu amb els Antics Alumnes 
El diumenge vuit de juliol, l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de l’Escola Pia 
Santa Anna de Mataró va celebrar el “Dia de l’Antic Alumne”, en aquesta ocasió va 
organitzar un concert amb la col·laboració del Cor de Cambra de Mataró. El concert 
va ser en benefici de l’Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal, es va 
repartir un tríptic i un sobre a cadascun dels assistents, i aprofitant la mitja part, el 
Sr. Vea, president dels Antics Alumnes i membre de la Junta de la nostra associació 
va fer un breu parlament explicant els fins que mouen a l’Associació i el projecte pel 
que s’estava treballant, la col·lecta va recollir un total de 116.135 (cent setze mil 
cent trenta-cinc) pessetes. 

 

      
 

Imatges de l’Església de Santa Anna el dia del concert. 

 
 



Projecte de cooperació 
 
Construcció “Pista Poliesportiva Notre-Dame d’Afrique” 
 
Definició 
Equipament de pista poliesportiva en un sector de Dakar mancat d’instal·lacions, 
material i equipament per la pràctica del bàsquet, handbol, voleibol i futbol sala. 
 
Necessitats i beneficiaris 
A Dakar, l’Escola Pia ha creat un centre en un barri de nova urbanització. És la casa 
“Notre-Dame d’Afrique”. D’una banda, realitza les funcions de casa de formació per 
als futurs escolapis, d’un altra, és centre d’acollida dels infants d’un barri nou als 
afores de Dakar, prop de l’aeroport on no hi ha pràcticament cap equipament 
esportiu. 
 
Objectius generals 
Desenvolupar l’activitat física dels infants i joves com a forma de promoció personal 
i educativa. Així com crear un espai de relació que permeti la socialització i el 
desenvolupament de la capacitat de prendre decisions de manera autònoma en la 
població. 
 
Objectius específics 
L’Escola Pia del Senegal es proposa doncs com a projecte la construcció d’una pista 
poliesportiva; en un segon moment, la creació d’una escola de bàsquet i més tard 
d’un club competitiu.  
 
Mitjans 
Es disposa del terreny apte per a la construcció d’una pista poliesportiva de 40 m 
per 20m. També es compte amb joves escolapis com possibles monitors per ajudar 
a formar aquests primers grups de nens i joves. 
 
Pressupost 
 

Construcció de la pista 6.065.075 FF CFA 1.516.270 Pts. 
5 pilotes de bàsquet 150.000 FF CFA 37.500 Pts. 
5 pilotes de handbol 100.000 FF CFA 25.000 Pts. 
5 pilotes de futbol sala   140.000 FF CFA 35.000 Pts. 
5 pilotes de voleibol  120.000 FF CFA 30.000 Pts. 
12 samarretes bàsquet   72.000 FF CFA 18.000 Pts. 
14 samarretes handbol   84.000 FF CFA 21.000 Pts. 
22 samarretes futbol  132.000 FF CFA 33.000 Pts. 
48 pantalons esport 192.000 FF CFA 48.000 Pts. 
SUBTOTAL 7.055.075 FF CFA 1.763.770 Pts. 
Sensibilització: 
Edició 3000 tríptics  40.000 Pts. 
Acte presentació i exposició   110.000 Pts. 
TOTAL  1.913.770 Pts. 

 



 
 

Tura Pedemonte davant les obres de construcció de la pista 

 
Calendari pel desenvolupament del projecte: 

Final de 2000: Plantejament del projecte 
Gener 2001: Començament de les obres de la pista. 
Abril 2001: Acabament des les obres de la pista. 
Juny 2001: Inauguració de la pista i presentació d’un dels equips del barri.  

 
 

Relació amb altres entitats 
 

Contactes amb l’Associació Planeta 
Des del primer moment l’AAEPSenegal manté molt bones relacions amb l’Associació 
d’Amics del Bisbe Joan Godayol, que va servir com a model alhora de la seva 
creació. 
Per afinitat amb el destí de les accions que ambdues entitats desenvolupen, durant 
aquest any s’ha treballat des de l’AAEPSenegal per establir contactes i col·laborar 
amb els membres de l’Associació Planeta a Mataró, formada bàsicament per 
emigrants senegalesos.  El passat dia 7 de novembre es va poder realitzar la 
primera reunió conjunta, en la que es va acordar: 

• Desenvolupar accions conjuntes de sensibilització a la ciutat de Mataró. 
• Participar conjuntament a la “Fira del voluntariat” que es celebrarà a Mataró 

el primer trimestre el 2002. 
• Estudiar la possibilitat, amb la creació d’una comissió mixta, d’elaborar 

projectes complementaris o conjuntament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Calendari d’actuacions any 2001 
 
 

Data Actuació 
Setembre 2000 Visita del P. Tura a Mataró, neix l’idea de crear una associació per 

ajudar als escolapis que treballen al Senegal. 
Octubre/Novembre 
2000 

Hi ha diferents entrevistes amb persones relacionades amb l’escola 
de Santa Anna, l’Associació d’Antics Alumnes agafa la iniciativa com 
a seva. 
Es celebra l’Assemblea Fundacional i s’elegeix la primera Junta 
Directiva, que presideix el P. Joan. 

13 de desembre de 
2000 

A continuació te lloc la primera Junta directiva i es comença a 
caminar. 

17 de gener de 2001 Segona reunió de la Junta Directiva. 
S’aprova i es signa el Conveni de col·laboració amb l’Escola Pia 
Santa Anna. 
S’aprova de treballar, com a projecte pel 2001, la construcció d’una 
Pista Polisportiva al centre Notre-Dame d’Afrique a Dakar. 

14 de febrer de 2001 Tercera reunió de la Junta Directiva. 
Els Estatuts de l’Associació han estat acceptats per la Generalitat. 

14 de març de 2001 Es rep la documentació de la Generalitat amb el corresponent 
número al Registre General d’Entitats. 

15 de març de 2001 Entrevista amb la Sra. Consol Prados, regidora d’Igualtat i 
Solidaritat per presentar-li l’Associació. 

16 de març de 2001 Es presenta el projecte d’una Pista Polisportiva al Centre Notre-
Dame d’Afrique a l’Ajuntament de Mataró i es sol·licita una 
subvenció municipal, alhora es sol·licita la inscripció en el Registre 
Municipal d’Entitats. 

27 de març de 2001 Quarta reunió de la Junta Directiva. 
S’acorda sol·licitar representació de l’associació en el Consell 
Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional. 

4 d’abril de 2001 Presentació en societat de l’Associació amb l’assistència del P. 
Andreu Trilla (Provincial Escola Pia de Catalunya), inauguració 
exposició i vídeo sobre la tasca dels escolapis al Senegal. 

25 d’abril de 2001 Cinquena reunió de la Junta Directiva. 
Es proposen nous convenis de col·laboració amb les Associacions de 
Pares i d’Antics Alumnes. S’aprova el segon. 

10 de maig de 2001 Notificació de l’Ajuntament de Mataró de que se’ns ha concedit una 
subvenció de 1.215.144 pessetes pel projecte que hem presentat. 

29 de maig de 2001 El nostre representant participa per primera vegada en el Consell 
Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional. 

26 de juny de 2001 Sisena reunió de la Junta Directiva. 
S’aprova el text definitiu del conveni de col·laboració amb 
l’associació d’Antics Alumnes de Santa Anna, així com el calendari 
d’activitats i actuacions fins final d’any. 

8 de juliol de 2001 Concert d’Estiu 
Organitzat per l’Associació Antics Alumnes a benefici de l’Escola Pia 
al Senegal. 



24 d’octubre de 2001 Setena reunió de la Junta Directiva. 
Es reprèn l’activitat després de l’estiu i l’inici de curs a l’Escola. 

7 de novembre de 
2001 

Vuitena reunió de la Junta Directiva. 
Trobada conjunta amb l’Associació Planeta (Associació de 
Senegalesos a Mataró). 

27 de novembre de 
2001 

Celebració de Sant Josep de Calassanç 
Missa solemne i col·lecta a favor de l’Escola Pia al Senegal. 

28 de novembre de 
2001 

Novena reunió de la Junta Directiva. 
Assisteix el Sr. Jordi Teixidor de la Fundació Educació Solidària. Ens 
proposa un nou projecte, la construcció d’un Centre Educatiu a 
Taubakouta. 

18 de desembre de 
2001 

Es fa una transferència a l’Escola Pia al Senegal per un import de 
3.000.000 de pessetes. 

19 de desembre de 
2001 

Desena reunió de la Junta Directiva. 
S’aprova l’estat de comptes del 2001. 
Es pren l’acord definitiu d’assumir un nou projecte, a realitzar en 
tres exercicis. Es tracte de la construcció d’un Centre Educatiu a 
Taubakouta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Recull 
 de premsa 

 



 
   
 
 
 
Ràdio i Televisió 
 
 
 
 
Televisió de Mataró 
Abril 2001, programa “Mataró a sac”, es va fer una presentació de 
l’AAEPSenegal i dels fins que persegueix. 
Maig 2001, programa “Creure avui” (programa de les parròquies de Mataró) 
es parla de l’AAEPSenegal i s’explica el contingut del projecte per l’any 2001. 
 
 
 
Radio Estel 
A finals de maig, el Sr. Vea, portaveu de l’Associació va ser objecte d’una 
entrevista per explicar els fins de l’entitat i el projecte de la pista poliesportiva 
a Dakar. 
 
 
 
Cadena COPE 
El 20 de juliol, en el programa “Mirall de l’Església” es presentà l’entitat i el 
projecte, es produí un debat sobre la funció de la pista poliesportiva. 
 
 
 
Televisió de Catalunya (TV3) 
El 14 d’octubre s’emet, en el programa “Signes del temps” una entrevista 
realitzada al Sr. Vea, a la mateixa es parlà de l’entitat: motius de la seva 
creació i el projecte pel 2001. Durant l’entrevista s’emetien imatges del vídeo 
produït per l’AAEPSenegal sobre la tasca dels escolapis al Senegal. 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Memòria 
econòmica 

 



INGRESSOS 
 
 
Donatius anònims i de particulars 
 

Aquests donatius han sumat un total de 1.297.225 (un milió dues-centes noranta-
set mil dues-centes vint-i-cinc) pessetes durant tot l’any. Ha estat la font més 
important de recursos, representant el 41% del total dels ingressos, a la vegada, el 
45% d’aquests el formen les aportacions de les famílies dels nens i nenes que 
enguany han fet la Primera Comunió, en els que se’ls hi ha explicat quines són les 
necessitats que infants com ells tenen al Senegal (adjuntem escrit d’En 
Bonaventura Pedemonte, agraint des de Dakar,  la col·laboració rebuda). 

 
 
Subvencions d’institucions públiques 
 

La segona aportació en importància pel seu import, ha estat una subvenció de 
l’Ajuntament de Mataró, per un  import de 1.215.144 (un milió dues-centes quinze 
mil dues-centes quaranta-quatre) pessetes. Atès que el projecte pel 2001 va ser 
presentat a la convocatòria de subvencions per a projectes de solidaritat i 
cooperació internacional d’aquest ajuntament. Aquest import suposa poc menys del 
39% dels ingressos. 

 
 
Actes de sensibilització i difusió 
 

Les col·lectes realitzades amb motiu d’actes de sensibilització i difusió de 
l’Associació han recollit un total de 407.280 (quatre-centes set mil dues-centes 
vuitanta) pessetes, més de la meitat han estat recollides per l’Escola de Santa Anna 
de Mataró, a través de la campanya “entrepà solidari”, per conscienciar als nens i 
nenes de l’Escola, també l’Associació d’Antics Alumnes ha col·laborat amb 
l’organització d’un concert per recollir diners. 

 
Quotes d’associats 
 

En el moment de la seva fundació l’Associació tenia una dotzena de socis, 
actualment en són vint-i-vuit, les seves quotes han representat un total de 109.100 
(cent nou mil cent) pessetes. Inicialment es comptava amb les quotes com a font 
d’ingressos per assegurar el funcionament de l’entitat, però l’optimització de 
recursos i l’ajut de l’Escola de Santa Anna, amb la que s’ha signat un conveni de 
col·laboració, han fet que també es poguessin dedicar diners de les quotes a 
cooperació amb el Senegal. Pels propers anys està previst promoure campanyes 
entre els Antics Alumnes de l’Escola, el que podria afavorir una nova font 
d’ingressos pels nous projectes que es plantegessin. 
 
 
 
 



DESPESES 
 
 
Ajut al projecte 2001 
 

El projecte proposat pel 2001 ha estat la construcció d’una “Pista poliesportiva al 
centre educatiu Notre-Dame d’Afrique”, amb un pressupost total, construcció més 
equipament esportiu, de 1.763.770 (un milió set-centes seixanta-tres mil set-centes 
setanta) pessetes. Però la transferència que l’Associació ha realitzat ha estat de 
3.000.000 (tres milions) de pessetes, de la que s’adjunta el comprovant. La 
diferència positiva en l’import ha ajudat a resoldre els problemes constructius que 
han anat apareixent i d’aquesta manera el projecte s’ha assolit amb èxit. 

 
 
Despeses de sensibilització 
 

Aquestes despeses només han tingut un cost de 53.267 (cinquanta tres mil dues-
centes seixanta-set) pessetes, molt baix per la feina que s’ha realitzat. Això ho 
explica la col·laboració tant de Televisió de Catalunya com de Televisió de Mataró 
en la confecció del vídeo produït, la primera amb l’aportació d’imatges i la segona 
facilitant-ne el muntatge, així com de l’Escola de Santa Anna amb la sessió de locals 
i l’ajut en les trameses postals. 

 
 
Despeses de funcionament i administració 
 

Aquestes despeses han estat les mínimes indispensables i han pujat un total de 
14.504 (catorze mil cinc-centes quatre) pessetes. Essent la partida més gran la que 
correspon al pagament de taxes per a la legalització de l’Associació. 

 
 
Despeses bancàries 
 

Les 8.096 (vuit mil noranta-sis) pessetes que s’han pagat en despeses bancàries 
han estat bàsicament a causa de la transferència al Senegal. Les comissions pel 
manteniment del compte i pel cobrament de rebuts, s’estan negociant amb l’oficina 
de l’entitat financera, per tal de reduir-les al màxim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentació: Taules amb extracte bancari, resum d’ingressos i despeses i gràfiques. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Convenis 


