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A les vostres mans hi teniu la segona Memòria Anual de l’Associació d’Amics
de l’Escola Pia al Senegal , que correspon a l’exercici de 2002. El fet que
només sigui la segona edició d’una memòria deixa de manifest que es tracta
d’una entitat jove, i com a tal, plena de vitalitat, de ganes d’aprendre de les
que hi porten més temps i de créixer, amb molt de futur per endavant.
L’AAEPS és una entitat de cooperació, i aquest és un concepte que no es pot
definir d’una manera unívoca i absoluta, sinó que és un concepte dinàmic.
Nosaltres entenem la cooperació com un instrument per tal de contribuir a
intentar assegurar la satisfacció de les necessitats bàsiques de tots els éssers
humans, al nord i al sud, i a la dignificació de la vida de les persones, així com
aconseguir el ple exercici de les llibertats individuals i col·lectives i la
preservació dels valors culturals per tal de permetre una relació harmònica de
les persones amb el seu entorn. Per treballar, ens hem centrat de forma
especial en l’educació i la formació dels infants del Senegal, aprofitant el lligam
existent amb els escolapis que des de fa més de 20 anys estan treballant en
aquell país africà.
En aquesta edició de la nostra, a diferència de la primera, no ha fet falta
incloure-hi els estatuts de l’entitat, però sí que hem volgut dedicar un capítol a
explicar com va néixer, els seus principals objectius, els lligams amb altres
associacions i la manera de treballar del col·lectiu. Així com totes les activitats
que s’han organitzat o en les que s’ha participat.
Malgrat acabàvem d’aparèixer, l’any 2001 es presentà el primer projecte, que
consistí en la construcció d’una pista poliesportiva en un centre educatiu i
social de Dakar. L’objectiu fou assolit amb èxit superant el pressupost inicial, el
que va permetre fer front també els imprevistos que sempre apareixen en
aquests països quan es tracta d’una obra com aquesta. Aquí hi trobareu la
descripció del segon projecte, molt més ambiciós, i com hem aconseguit
superar la primera fase, fet que cal destacar per la valentia que suposava
afrontar amb tan poc temps un objectiu de tanta envergadura.
www.amicsepsenegal.tk

5

Memòria 2002

3. L’Associació
www.amicsepsenegal.tk

6

Memòria 2002

Aquesta aventura comença arran d’una visita de l’escolapi P. Bonaventura Pedemonte a
Mataró. En una breu trobada, en Tura explica què fa al Senegal i sobretot, quines són les
necessitats en el treball que els escolapis fan de formar i educar els nois i noies d’aquell
país.
Va ser a partir del coneixement de la tasca que alguns escolapis catalans estan realitzant
al Senegal i sensibilitzats de la seva precarietat en els recursos, que un grup d’exalumnes i amics de l’Escola de Santa Anna de Mataró decideixen treballar per aportar-hi
el seu gra de sorra.
És per això que el desembre de 2000 es constitueix per iniciativa de l’Associació d’Antics
Alumnes i Amics de l’Escola de Santa Anna l’Associació d’Amics de l’Escola Pia al
Senegal, que persegueix els següents fins:
1. Canalitzar i aglutinar activitats i projectes orientats a la solidaritat, la cooperació i el

desenvolupament dels països de l’anomenat tercer món, de manera especial a
través de la col·laboració amb l’Escola Pia al Senegal i la seva associació “Education
Solidaire”.

2. Desenvolupar activitats per tal de sensibilitzar la nostra societat, especialment els
infants, de les necessitats educatives dels nens i les nenes del Senegal.
3. Cercar els recursos econòmics necessaris per tal de poder portar a terme projectes
d’actuació concrets, especialment en el àmbit escolar, al Senegal.
4. 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.
La voluntat dels promotors de l’entitat ha estat sempre la d’aglutinar i trobar representats
a la Junta Directiva tos els estaments , grups i col·lectius que treballen o realitzen la seva
activitat al voltant de la comunitat educativa de l’escola de Santa Anna. És per això que en
aquesta Junta, a més de persones a títol individual interessades a treballar pel Tercer
Món, s’hi troben des del director de la mateixa escola, fins representants de l’AMPA i
l’Associació d’Antics Alumnes, passant pel P. Joan Herrero, escolapi, fill adoptiu de la ciutat
de Mataró i a qui aquest any la Generalitat de Catalunya ha atorgat la Creu de Sant Jordi,
amb el que això representa d’ascendent sobre molts milers de mataronins que han estat
alumnes seus en els cinquanta anys que porta exercint de mestre i religiós a Mataró.
L’AAEPS va constituir-se amb una dotzena de persones, al final del primer any ja va
arribar als vint-i-vuit associats i s’ha tancat el 2002 amb onze socis més. Encara que resta
pendent una potent campanya de captació de socis que assegurin uns ingressos alhora
que col·laborin a difondre la tasca que es porta a terme.
Un altre vessant important de l’activitat de l’associació és la de relació amb immigrants
senegalesos residents a Mataró, alguns dels quals han estat alumnes d’escolapis al
Senegal. Aquesta relació té voluntat de treballar conjuntament i cada dia més els temes
de sensibilització de la nostra societat, sense abandonar la possibilitat d’arribar a compartir
projectes de cooperació i ajut a l’Àfrica.
A continuació deixem constància de la fitxa com a entitat, així com de la constitució de
l’actual Junta Directiva i de les dades fiscals i bancàries.
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Entitat

ASSOCIACIÓ D’AMICS DE L’ESCOLA PIA AL SENEGAL

Adreça

Plaça Santa Anna, 1 – 08301 MATARÓ

Tel. Contacte
e-mail

Descripció

Objectius

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

•

•
•
•

Canalitzar i aglutinar activitats i projectes orientats a la solidaritat,
la cooperació i el desenvolupament dels països de l’anomenat
tercer món, de manera especial a través de la col·laboració amb
l’Escola Pia al Senegal.
Desenvolupar activitats per tal de sensibilitzar la nostra societat,
especialment els infants, de les necessitats educatives dels nens i
les nenes del Senegal.
Cercar els recursos econòmics necessaris per tal de poder portar a
terme els projectes d’actuació concrets, especialment en l’àmbit
escolar, 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
• Actes i conferències a diferents barris de la ciutat i a la comarca

Observacions

L’Associació té convenis de col·laboració signats amb el Col·legi de
Santa Anna de Mataró, l’Associació d’Antics Alumnes i l’Associació de
Mares i Pares 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.

www.amicsepsenegal.tk
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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
els 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
NIF
núm. Reg.Gral.Entitats
Número associats (31/12/01)
responsables projectes
adreça
població
codi postal
telèfon
A/e

ASSOCIACIÓ D’AMICS DE L’ESCOLA PIA AL SENEGAL
G 62446299
núm. Reg.Mpal.Estitats
24516
326
data
constitució
39
13.desembre.2000
Joaquim Fernàndez (93 755 11 22) i Francesc Vea (93 757 86 94)
Plaça Santa Anna, 1 – ESCOLA PIA SANTA ANNA
comarca
MATARÓ
MARESME
08301
fax
93 755 11 22
93 790 65 65
aaepsenegal@escolapia.net

DADES DE L'ENTITAT DE CRÈDIT
nom de l'entitat
adreça de la sucursal
població
número de compte

www.amicsepsenegal.tk
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El dimecres, 23 de gener de 2002, va tenir lloc a la sala d’actes del col·legi Santa Anna de
Mataró la primera Assemblea General Ordinària de l’Associació d’Amics de l’Escola
Pia al Senegal.
Amb l’assistència del 90% dels associats, que en el primer any ja ratllen els trenta, i la
participació de representants de l’AMPA de l’Escola Santa Anna i de la Fundació Educació
Solidària, va començar a ¼ de 9 del vespre puntualment. També hi va assistir, com a
convidada, la Sra. Alícia Romero, regidora delegada de Joventut, Adolescència, Dones,
Agermanaments i Cooperació del nostre Ajuntament.
Els assistents van ser informats de la gestió del primer any de vida de l’Associació i van
aprovar l’estat de comptes corresponent a l’exercici 2001. En aquest apartat es va
comprovar la bona acceptació que ha tingut la proposta dels Amics de l’Escola Pia al
Senegal, que presentaven el projecte de construcció d’una pista poliesportiva al centre
Notre Dame d’Afrique a Dakar, amb un pressupost inicial de 1’9 milions de pessetes, i
que finalment han estat 3 milions els que s’han pogut enviar al Senegal, fent front així
també als problemes sorgits en la construcció durant l’execució del projecte. D’aquests,
1.215.144 pessetes provenen de la subvenció concedida per l’àrea d’Igualtat i Solidaritat
de l’Ajuntament de Mataró.
L’Assemblea també va aprovar el Pla d’actuació i el Pressupost per a aquest any, així com
les noves quotes dels associats. En aquest punt, es va donar compte del projecte que
l’Associació es proposa tirar endavant durant els tres propers anys, atès el seu important
volum econòmic. Es tracta d’un Centre Educatiu a Toubakouta, ciutat situada al peu
de la carretera que uneix les capitals de Senegal i Gàmbia, a 27 quilòmetres de la frontera
i a 20 de Sokone, població on ja existeix un centre de característiques similars. El seu
pressupost total és de 142.764 euros, uns 23’5 milions de pessetes, i la primera fase, que
correspon a l’exercici 2002 és de 50.630 euros, 8’5 milions de pessetes. L’Associació es
compromet a buscar pràcticament la totalitat d’aquest pressupost, ja que espera rebre una
part important a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Pel que fa a les activitats previstes per a tot l’any, són aquestes:
§ Participació a la “I Mostra d’Entitats de Voluntariat”, que preveu organitzar
l’Ajuntament de Mataró.
§ Exposició “Projecte 2002 i què és el Senegal” al vestíbul del col·legi aprofitant
les vacances escolars de Setmana Santa, tal com es va fer per a la
presentació de l’AAEPS.
§ Edició d’un tríptic explicatiu del “Projecte 2002”, també com a butlleta per a la
inscripció de nous associats.
www.amicsepsenegal.tk
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§

§

§
§
§
§

§

Campanya de sensibilització i difusió del nou projecte dirigida als nois i noies
del col·legi, amb la col·laboració de la direcció i els mestres, “Campanya
Entrepà Solidari”
Campanya de sensibilització i difusió del nou projecte dirigida al col·lectiu
d’antics alumnes de l’escola -Dia de l’Antic Alumne- en finalitzar el curs,
enguany es proposa l’actuació d’un grup d’havaneres
Col·lecta de Sant Josep de Calassanç, dirigida a tota la ciutat, aprofitant els
actes de celebració del patrocini del Sant
Campanya específica per a la recerca de recursos durant les Festes de Nadal
del 2002, que està en estudi
Participació en el tradicional Aplec Pasqual que organitza l’AMPA
Organització de trobades d’antics alumnes i conferències per sensibilitzar de la
situació escolar de les noies i els nois del Senegal aprofitant la possible estada
del P. Bonaventura Pedemonte a Catalunya el proper mes de setembre.
Participació i col·laboració amb la campanya “Futbol Solidari 2002”,
organitzada pels Grups Mou-te de Santa Anna.

Finalment la reunió, que havia començat amb una salutació de benvinguda per part del Sr.
Carles Cereceda, director-gerent de l’escola i membre de la Junta, va cloure amb un
emotiu parlament del P. Joan Herrero, president de l’Associació, que va explicar el
respecte per les tradicions i les llibertats de les persones en el seu lloc d’origen que
defensen els escolapis. Però abans van prendre la paraula la Sra. Romero i un nou
associat, el Sr. Phiam, senegalès nascut a Sokone, població que es troba a 20 quilòmetres
de Toubacouta, destí de l’ajut per a la construcció del centre educatiu que s’acabava de
presentar, que van agrair a l’entitat la tasca que està desenvolupant.

Imatge de la taula presidencial de l’assemblea

www.amicsepsenegal.tk
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PLA D’ACTUACIÓ ANY 2002
Enguany, la memòria d’activitats ha de començar necessàriament per veure el grau de
compliment i valoració del “Pla d’actuació any 2002” aprovat per l’Assemblea General
celebrada el dia 23 de gener del mateix any. A continuació repassem un per un els seus
punts:
1. Projecte de Cooperació amb el Senegal 2002 (2003 i 2004)
CENTRE EDUCATIU DE TOUBAKOUTA
Es tracta d’un projecte de considerable envergadura per una entitat tan jove com la
nostra, però estem molt satisfets dels resultats obtinguts.
És el primer projecte de l’AAEPS que ha estat acceptat directament pel FCCD i ha format
part del seu catàleg. Això ens ha donat prestigi i garanties davant de les institucions que
hem pogut visitar.
S’ha previst realitzar-lo en tres anys, atesa la seva importància econòmica, és per això que
també serà el projecte pel que treballarem durant l’actual exercici. Malgrat en la seva
execució han sorgint inicialment alguns problemes, com és el fet que alguns escolapis dels
que treballen al Senegal han hagut de viatjar a Catalunya durant el 2002 per ser atesos de
malalties de certa gravetat, i la majoria d’ells han estat sotmesos a diferents proves
mèdiques, hores d’ara tira endavant i ja s’està treballant amb les autoritats locals de
Toubakouta per iniciar l’obra i s’espera que durant el 2003 en puguin gaudir els primers
infants.
Per altra banda no podem amagar la nostra sorpresa, com a entitat que porta poc temps
treballant aquests tipus de projectes, pel fet que les aportacions econòmiques rebudes a
través del FCCD i que provenen de diferents ajuntaments, especialment del de Mataró,
arriben amb molt de retard. Fet que forçament repercuteix també en el ritme de les obres,
d’una manera especial en el seu inici.
Malgrat tot el projecte segueix endavant, s’ha recollit gairebé la totalitat del que calia, i
queda pel 2003 una resta pendent de només 5102’29 euros, que estem convençuts que
podrà ser adsorbit atès que la quantitat que inicialment s’ha d’aportar en la segona fase és
sensiblement inferior.
2. Propostes de treball de la Junta, pla d’actuació propiament
a. Sensibilització: campanyes i col·lectes
Les actuacions de sensibilització sovint han anat lligades a la possibilitat de realitzar
col·lectes.
§ Participació a la Mostra del Voluntariat, organitzada per l’Ajuntament de Mataró.
La participació de l’AAEPS a la Mostra es va concretar amb un estand d’informació,
l’exposició “Projecte 2002 i que és el Senegal” i la projecció del nostre vídeo.
§ Exposició “Projecte 2002 i que és el Senegal” al vestíbul del col·legi aprofitant les
vacances escolars de Setmana Santa, tal com es va fer per a la presentació de
l’AAEPSenegal.
www.amicsepsenegal.tk
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S’ha preparat per al 2002 una exposició completament nova, aprofitant dissenys de la
Fundació Educació Solidària i que va ser exposada al vestíbul de l’escola amb motiu de
l’Aplec Pasqual organitzat per l’AMPA.
§ Edició d’un tríptic explicatiu del “Projecte 2002”, també com a butlleta per a la
inscripció de nous associats.
Després del tríptic del 2001 amb el projecte la Pista Poliesportiva, s’ha dissenyat un nou
imprès pensant a ser difós durant els tres anys en què es treballarà per al projecte de
Toubacouta.
§ Campanya de sensibilització i difusió del nou projecte dirigida als nois i noies del
col·legi, amb la col·laboració de la direcció i els mestres, “Campanya Entrepà
Solidari”.
Aquesta ja comença a ser una campanya tradicional, en aquesta ocasió es van ingressar, a
més de la labor de sensibilització, un total de 1.009’72 (mil nou amb setanta-dos) euros.
§ Campanya de sensibilització i difusió del nou projecte dirigida al col·lectiu d’antics
alumnes de l’escola -Dia de l’Antic Alumne- en finalitzar el curs, enguany hi ha
proposada l’actuació d’un grup d’havaneres.
Amb la col·laboració del grup d’havaneres “Els Pescadors de Garbí”, que van actuar
desinteressadament, es va realitzar una cantada en benefici del projecte de Toubakouta el
dia 6 de juliol, una vegada acabades les classes a l’escola.
§ Col·lecta de Sant Josep de Calassanç, dirigida a tota la ciutat, aprofitant els actes de
celebració del patrocini del Sant.
Aquest any no es va realitzar la col·lecta.
§ Campanya específica per a la recerca de recursos durant les Festes de Nadal del 2002.
Era una proposta per estudiar, però no s’ha trobat prou voluntaris per tirar-ho endavant.
§ Altres col·laboracions per difondre els objectius de l’associació esperem que siguin
durant l’Aplec Pasqual que organitza l’AMPA.
Es va col·laborar amb l’exposició i el vídeo, així com la participació de senegalesos
residents a la nostra ciutat que van fer mostres d’artesania i música tradicional. A més el
benefici del bar de l’Aplec també va ser ingressat per al projecte de Toubacouta.
§ Organització de trobades d’antics alumnes i conferències per sensibilitzar de la situació
escolar de les noies i els nois del Senegal aprofitant la possible estada del P. Tura a
Catalunya el proper mes de setembre.
Membres de l’AAEPS van acompanyar al P. Tura en una entrevista amb l’alcalde de Mataró
per explicar-li el contingut dels projectes en els quals la ciutat col·labora i el mateix dia es
va fer un sopar de germanor amb antics alumnes al menjador de l’escola, amb
l’assistència de la regidora Consol Prados, responsable dels temes d’Igualtat i Cooperació.
§ Participació i col·laboració amb la campanya “Futbol Solidari 2002” organitzada pels
Grups Mou-te de Santa Anna.
El cap de setmana del 21 i 22 de desembre es van celebrar les “VII Jornades de Futbol
Solidari”, que enguany eren en benefici del projecte de Toubakouta, l’AAEPS va participar
amb un equip mixt format per membres de l’AAEPS i de l’Associació Planeta, a més de
col·laborar amb l’exposició novament.
b. Captació de nous associats – dues direccions
1. Campanya 2x1
Cada associat es compromet a portar un nou soci, és fàcil quan encara som pocs.
ASSEGUREM DOBLAR EL NOMBRE D’ASSOCIATS PEL 2002.
2. Captació d’antics alumnes de l’escola com a socis

www.amicsepsenegal.tk
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En virtut del conveni amb l’Associació d’Antics Alumnes, adreçar-se als seus associats i
donar a conèixer l’AAEPS; seguidament aquests rebran la visita d’una persona per tal
de poder-ne fer el seguiment.
Hem de reconèixer que per motius que eren previsibles ha estat impossible realitzar
aquestes campanyes, però s’ha agafat el compromís de fer-ho per a un nou any.
c. Nous convenis
Durant el primer any, 2001, l’associació va signar convenis marc amb l’escola de Santa
Anna i l’Associació d’Antics Alumnes que asseguren col·laboració mútua. Per a l’any
2002, ens havíem fixat com a objectiu prioritari la proposta d’un nou conveni de
col·laboració amb l’AMPA, de la qual ja s’havien rebut donatius durant l’any 2001. A hores
d’ara aquest conveni és un fet i el podem trobar a l’apartat dels annexos d’aquesta
memòria.
ÀMBITS I ÀREES DE TREBALL O ACTIVITAT
A continuació farem una descripció i una valoració de l’activitat de l’AAEPS durant l’any
2002 per àmbits o tipus d’activitat, convençuts que pot ajudar a conèixer-la millor.
Reunions de la Junta Directiva
Durant l’any 2002 s’ha convocat i realitzat un total de deu reunions de la Junta
Directiva, totes amb una assistència de més del 90% del seus membres, segons
consta a les diferents actes de les reunions.
A les reunions s’han acceptat onze sol·licituds de nous socis, que actualment sumen
un total de trenta-nou. S’han aprovat totes les accions, així com el conveni amb
l’Associació de Mares i Pares de l’Escola de Santa Anna, i s’ha portat el seguiment
del projecte, alhora que en cadascuna d’elles es concretaven les actuacions a
realitzar pels seus membres.
S’ha realitzat una trobada monogràfica amb l’assistència i participació de la Sra.
Anna Maristany, mestra de l’Escola de Santa Anna que durant el 2002 ha visitat,
amb un grup de mestres de l’Escola Pia de Catalunya, el Senegal. Va ser una sessió
molt interessant per conèixer millor la situació i les necessitats educatives dels nois
i noies d’aquell país, objectiu principal pel qual treballa la nostra entitat.
Materials de sensibilització
Exposició
Es dissenyen quadres nous, en què la fotografia està integrada dins del text que
segueix un guió molt clar. Hi ha una primera part que situa el Senegal en el
continent africà per després presentar-nos el país amb més detall. Seguidament
s’explica al visitant què és l’AAEPS i els objectius que persegueix, seguit d’una
introducció a la Fundació Educació Solidària i de la feina que realitza al Senegal.

www.amicsepsenegal.tk
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Per acabar, l’exposició ens explica les característiques del projecte d’enguany i ens
mostra de forma gràfica la situació de Toubacouta.
Tot i així, sempre s’ha acompanyat d’alguns dels quadres de l’exposició anterior,
formada per més de 25 fotografies de gran format i mapes, que l’han
complementat.

Part de l’exposició instal·lada a la “I Mostra d’Entitats de Voluntariat”

Documents de divulgació
Els mitjans de comunicació i difusió emprats per divulgar l’existència de l’associació
i el projecte d’enguany, han estat per una banda, un díptic informatiu (s’adjunta
mostra als annexos) confeccionat per la junta segons el 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 altra, la realització d’un petit web realitzat per un membre de
l’associació, que compta amb cinc apartats: qui som, el projecte actual, projectes
anteriors, col·laboradors i enllaços. El contingut del qual es pot trobar a l’adreça:
http://www.escolapia.net/mataro/01/carpeta1/aaeps2003/default.htm
Penja de la pàgina que l’Escola Pia Santa Anna té en el web general de l’Escola Pia
de Catalunya. Encara que també s’hi pot accedir per www.aaepsenegal.tk
Quan hi ha hagut un fet destacable i significatiu també s’ha fet algun comunicat a
la premsa o se’ls ha convocat expressament, com és el cas de l’Assemblea Anual i
la Jornada de Futbol Solidari, de la mateixa manera s’ha fet arribar a la premsa els
actes que s’han celebrat, tal com es podrà veure en el capítol següent titulat Recull
de Premsa.
Enguany també s’ha comptat amb un vídeo, en aquesta ocasió amb el títol
“Educació Solidària al Senegal”, editat per l’Escola Superior de Cinema i Audiovisual
de Catalunya (ESCAC), de la qual és titular l’Escola Pia.

www.amicsepsenegal.tk
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Actes públics i de sensibilització
Campanya “Petites Monedes, Grans Esperances”
Aprofitant el material confeccionat per
la Fundació Educació Solidària per
realitzar la campanya a tots els
centres de l’Escola Pia a Catalunya,
es posen tres guardioles i els
corresponents
rètols
a
tres
establiments comercials de la ciutat
per recollir monedes de pessetes que
s’estan retirant per ser substituïdes per
l’euro. No es creu oportú fer una gran
campanya perquè coincideix amb
altres ONG més grans que les fan en
un àmbit molt més gran i amb molts
més recursos. Tot i així es recullen un
total de 154’73 (cent cinquanta -quatre
amb setanta-tres) euros.

I Mostra d’Entitats de Voluntariat
Compartint
l’espai
amb
l’Associació Planeta s’ha
participat a la “I Mostra
d’Entitats de Voluntariat”
organitzada per l’Ajuntament
de Mataró amb el suport de
l’Institut
Català
de
Voluntariat. A més de
l’estant
s’hi
va
portar
l’exposició “Projecte 2002 i
què és el Senegal”, que era
la primera vegada que
s’exhibia, alhora que es va
passar en diferents ocasions
el vídeo editat durant l’any
2001 en col·laboració amb
TVM gràcies a les imatges
que havien estat cedides per
TV3.

Concert de Rams amb l’Associació Planeta i ANAFA
La vigília de Rams, en col·laboració amb l’Associació Planeta i ANAFA los amigos de
Zinguinchor, es va organitzar un concert de música senegalesa a l’església de Santa
Anna, amb l’autora, compositora i intèrpret Sarah Carrére.
www.amicsepsenegal.tk
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Concert de Rams
Església de Santa Anna de Mataró

Sarah Carrére
Autora-compositora-intèrpret senegalesa

Cant i Kora
Dissabte, 23 de març de 2002
2/4 de 9 del vespre
organitzen:

Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal
Associació Planeta
ANAFA los amigos de Ziguinchor
Cartell de l’acte
www.amicsepsenegal.tk

19

Memòria 2002

L’acte es va fer amb la col·laboració de diferents empreses que van pagar totes les
despeses i va comptar amb el suport de la Comunitat Escolàpia de Santa Anna i de
la Fundació Xavier Montsalvatge.
Previ al concert hi va haver breus parlaments de representants de les associacions
organitzadores que van explicar el motiu de l’acte i la feina que fan les diferents
entitats.
Participació a la “Quinzena Solidària de Calella”
En col·laboració amb l’Associació d’Antics
alumnes de l’Escola Pia de Calella es va
organitzar un conferència i passi de
diapositives en el marc de la “Quinzena
Solidària” organitzada per l’Ajuntament de
Calella. La idea va sorgir en l’entrevista
amb la regidora Sra. Pilar Rocabert en
motiu de presentar-li el projecte d’enguany
i va anar a càrrec de la Sra. Anna
Maristany, mestra que com ja s’ha dit, va
visitar el Senegal recentment.
Participació a l’Aplec Pasqual de l’Escola de Santa Anna
En col·laboració amb l’AMPA de l’escola, que és l’encarregada cada any de
l’organització de l’Aplec, es va instal·lar al vestíbul de l’escola l’exposició “Projecte
2002 i que és el Senegal” alhora que es va poder comptar amb un grup de
senegalesos que van oferir als pares i alumnes assistents a l’Aplec mostres d’art,
especialment música, del seu país.
Concert d’estiu amb els Antics Alumnes
El dissabte sis 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 una cantada d’havaneres amb el grup “Pescadors de Garbí”. L’acte va ser
en benefici de l’AAEPS, es va repartir un díptic i un sobre a cadascun dels assistents
i 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 per al qual s’està treballant, a la col·lecta es va recollir un total de 505’86
(cinc-cents cinc amb vuitanta-sis ) euros.

www.amicsepsenegal.tk
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Sopar-Col·loqui amb el P. Bonaventura Pedemonte
Aprofitant la seva estada a Catalunya, tal com s’havia previst a l’inici de l’any, i el
mateix dia en què va estar a Mataró per ser rebut per l’alcalde de la ciutat i gravar
una entrevista per a Televisió de Mataró, s’organitza un senzill sopar al menjador
de l’escola de Santa Anna al qual es convida els socis de l’entitat i els antics
alumnes que hi vulguin assistir per compartir una estona amb el P. Bonaventura
Pedemonte i conèixer amb les seves explicacions detalls sobre la vida al Senegal i
quina és la col·laboració que necessiten i que nosaltres podem aportar-hi.

El P. Pedemonte durant
l’entrevista amb l’alcalde.

Sopar al menjador de
l’escola amb associats i
antics alumnes.

www.amicsepsenegal.tk
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VII Jornades de Futbol Solidari
Organitzades pels grups “Mou-te” de
l’escola, a Mataró el 21 i 22 de
desembre, hi havia el compromís que la
recaptació de les Jornades de Futbol
Solidari d’enguany, que ha superat els
sis mil euros, aniria a sumar-se als
recursos obtinguts per al projecte de
Toubacouta, i així ha estat. Durant tot
un cap de setmana s’han anat succeint
partits de futbol i bàsquet al pati de
l’escola. Cada equip al inscriure’s havia
d’aportar els diners que havia recollit
per al projecte. Paral·lelament hi havia
altres
activitats
com
l’exposició
“Projecte 2002 i que és el Senegal”, la
confecció d’un mural gegant, botiga
solidaria i bar.
A més de col·laborar en l’organització,
l’AAEPS ha participat amb un equip
format per membres de l’associació i
companys senegalesos de l’Associació
Planeta, enfrontant-se a un equip
format per pares de l’escola sota les
sigles de l’AMPA.

Joves i infants construint el mural gegant

www.amicsepsenegal.tk
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Mural acabat
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Equip de l’AAEPS

Exposició al vestíbul

Nois en un moment
d’un dels partits
www.amicsepsenegal.tk
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Projecte de cooperació
Sense cap dubte aquesta és la part més important, atès que és la que dóna sentit i motiva
la resta d’activitat. A finals de 2001 la Junta Directiva de l’associació va decidir afrontar
durant tres anys aquest nou projecte, decisió avalada per l’assemblea del passat 23 de
gener. Malgrat tot, atès el retard en què han arribat les subvencions, tot el que fa
referència al seguiment dels treballs no ho podrem veure fins a la memòria corresponent
al proper exercici.
TÍTOL:
Construcció d’un

“CENTRE EDUCATIU A TOUBACOUTA”

Localització geogràfica
Regió de Niombató al Senegal, continent africà.
Beneficiaris
Infants i joves de la regió de Niombató, que viuen en petites poblacions disperses
pel territori (selva), i per aquest motiu no poden assistir a l’escola de secundària.
Sector d’intervenció
Educació: formació personal i professional dels nois i noies de la regió.
Acció social: especial atenció a la formació i promoció de la dona.
Pressupost 1a. Fase – exercici 2002
Francs CFA

Euros

Import total del projecte
Import 1a. fase

93.077.000
33.009.000

142.764,02
50.630,10

Participació local 1a. fase
Cooperació internacional 1a. fase

2.300.000
30.709.000

3.527,80
47.102,29

7.107.901
4.042.177

10.902,29
6.200,00

19.558.923

30.000,00

Aportació entitat sol·licitant 1a. fase
Aportació grups col·laboradors 1a. fase

Import sol·licitat al Fons 1a. fase

Breu descripció del projecte
El projecte està inclòs en el marc d’un projecte global, concretament, aborda
l’objectiu cinquè de facilitar en el sector l’acollida de nens i joves estudiants dels
pobles del camp perquè puguin continuar estudiant en els llocs on hi ha les escoles
de secundària, i afavorir l’interès i la intervenció dels pares en l’educació dels fills.
La funció del Centre ha de ser:
A. Durant el període escolar: residència per a noies i nois que necessiten
desplaçar-se des del seu poble per assistir al centre de formació secundària de
Toubakouta, i no poden residir amb les famílies de la població.
www.amicsepsenegal.tk

24

Memòria 2002

B. Durant el període d’inactivitat escolar: centre d’organització d’activitats
educatives de base per a nens i joves, com colònies, escoles i tallers d’estiu,
sessions culturals i trobades.
Per assolir el seu compromís, l’AAEPS, a més de sol·licitar l’ajut i col·laboració
d’institucions i organitzacions per al desenvolupament, es va proposar desenvolupar
activitats de sensibilització de les necessitats del Senegal entre el col·lectiu d’Antics
Alumnes de l’Escola Pia Santa Anna de Mataró i també a la mateixa Escola, amb qui
té signats convenis de col·laboració.
Relació amb altres entitats
Consell Municipal de Coope ració i Solidaritat
Des del primer moment l’AAEPS va sol·licitar formar part del Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació, allà ha establert relació amb totes les associacions i entitats
que en el àmbit local treballen la cooperació internacional.
Contactes amb l’Associació Planeta
Pel fet de coincidir amb el destí de
les accions que ambdues entitats
desenvolupen, sempre ha existit un
interès especial a establir contactes
regulars amb l’Associació Planeta a
Mataró, formada bàsicament per
emigrants
senegalesos.
El
novembre de 2001 es va poder
realitzar la primera reunió conjunta i
des d’aquell moment s’han establert
diferents contactes. Enguany s’ha
col·laborat en l’organització, com ja
s’ha dit anteriorment, d’un concert
de música senegalesa i també s’ha
format un equip conjunt per
participar en les Jornades de Futbol
Solidari. Per altra banda, en la “I
Mostra d’Entitats de Voluntariat” es
va compartir estant a suggeriment
dels organitzadors i la valoració que
s’ha fet ha estat molt satisfactòria.
Per al futur hi ha la intenció
d’incrementar i intensificar aquesta
relació.
Membres de l’AAEPS van assistir a
les Jornades Senegaleses que s’ha
celebrat durant el 2002 a Mataró.

www.amicsepsenegal.tk
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Calendari d’actuacions any 2002
Data
Actuació
05 de gener de 2002 Subhasta de joguines en un establiment de la ciutat per recollir
fons per al projecte de Toubacouta.
09 de gener de
Primera reunió de la Junta Directiva corresponent al 2002.
2002
• Es dóna compte de la presentació al FCCD DEL PROJECTE
de Toubakouta.
• Es redacta el Pla d’Actuació i el pressupost 2002.
23 de gener de 2002 Primera Assemblea General Ordinària, corresponent a l’exercici
2001. S’aproven la gestió durant el 2001 i el corresponent estat
de comptes, així com el Pla de treball pel 2002 i el seu
pressupost.
14 de febrer de 2002 Segona Reunió de la Junta Directiva.
Es prepara la participació a la I Mostra d’Entitats de Voluntariat.
22, 23 i 24 de febrer Participació en la “I Mostra d’Entitats de Voluntariat” que se
de 2002
celebra al recinte firal del Parc Central de Mataró.
12 de març de 2002 Tercera reunió de la Junta Directiva.
Es prepara el concert de Rams amb Sarah Carrére.
20 de març de 2002 Quarta reunió de la Junta Directiva.
• Es dona compte de la presentació del projecte de
Toubakouta davant l’Ajuntament de Mataró.
• Es prepara un acte de sensibilització conjuntament amb
altres entitats de senegalesos residents a Mataró.
23 de març de 2002 Concert a l’Església de Santa Anna de Mataró. L’autoracompositora-intèrpret senegalesa Sarah Carrére oferí un concert
organitzat per la nostra associació amb col·laboració amb
“Associació Planeta” i “ANAFA los amigos de Zinguichor”.
10 d’abril de 2002

24 d’abril de 2002
08 de maig de 2002
14 de maig de 2002
16 de maig de 2002
24 de maig de 2002
27 de maig de 2002

www.amicsepsenegal.tk

Cinquena reunió de la Junta Directiva.
• La Sra. Anna Maristany, mestra de l’escola que ha
participat en un visita al Senegal amb altres mestres, ens
explica les seves vivències durant el viatge.
Entrevista amb la Sra. Pilar Rocabert, regidora de l’àrea de
solidaritat de l’ajuntament de Calella de la Costa.
Sisena reunió de la Junta Directiva.
Entrevista amb la Sra. Ibis Puig, regidora de l’àrea de Serveis
Socials de l’Ajuntament de Canet de Mar.
Acte de l’AAEPS i As. Antics alumnes Escola Pia de Calella en el
marc de la “Quinzena Solidària”, organitzada per l’Ajuntament de
Calella.
Membres de l’AAEPS assisteixen a les Jornades Senegaleses
organitzades per l’Associació Planeta, que es realitzen a l’Institut
Politècnic Miquel Biada.
Entrevista amb el Sr. Jacint Codina, alcalde de Vic.
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30 de maig de 2002
9 de juny de 2002
12 de juny de 2002
18 de juny de 2002

06 de juliol de 2002

10 de juliol de 2002
04 de setembre de
2002
11 de setembre de
2002
12 de setembre de
2002

08 d’octubre de 2002
09 d’octubre de 2002
26 d’octubre de 2002
20 de novembre de
2002
Novembre 2002
21 i 22 de desembre
de 2002

www.amicsepsenegal.tk

Trobada conjunta entre la Junta Directiva de la AAEPS i la Junta
de l’AMPA de l’escola per a acordar els termes del conveni de
col·laboració.
Participació a l’Aplec Pasqual de l’escola amb l’exposició de
l’associació, que inclou la descripció del país, el Senegal, la tasca
de l’Escola Pia allà i també el projecte de Toubacouta.
Setena reunió de la Junta Directiva.
Entrevista amb el Sr. Joan Morell, alcalde de Pineda, per
presentar-li el projecte de Toubacouta.
Entrevista amb el Sr. Josep Ferrer, alcalde de Sant Andreu de
Llavaneres, per presentar-li el projecte de Toubacouta.
Festa de l’Antic Alumne, l’Associació d’Antics Alumnes organitza
una cantada d’Havaneres per a recollir fons per al projecte de
Toubacouta amb la col·laboració desinteressada del Grup “Els
Pescadors de Garbí”.
Entrevista amb el Sr. Ramon Ambrós, alcalde de Sant Vicenç de
Montalt, per presentar-li el projecte de Toubacouta.
Vuitena reunió de la Junta Directiva.
Es treballa sobre la visita del P. Tura a Mataró.
Adhesió de l’associació al manifest de la Comissió 11 de
Setembre: La Catalunya que volem, l’Europa que volem, el món
que volem.
Entrevista del P. Bonaventura Pedemonte acompanyat de
membres de l’associació amb l’alcalde de la ciutat.
Sopar col·loqui amb l’assistència del P. Tura Pedemonte per
conèixer la vida i la feina dels escolapis al Senegal, amb
assistència de la Sra. Consol Prados, regidora de Cooperació i
Solidaritat de l’Ajuntament de Mataró.
El Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya atorga la Creu
de Sant Jordi al P. Joan, president de l’associació, a proposta de
l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de l’Escola Pia Santa Anna.
Novena reunió de la Junta Directiva.
Es fa la valoració de la visita del P. Tura a Mataró el setembre
passat.
Membres de la Junta Directiva participen a la I TROBADA DE
VOLUNTARIS, organitzada per la Fundació Educació Solidaria a
Barcelona.
Desena reunió de la Junta Directiva.
Es prepara la participació a les Jornades de Futbol Solidari a
l’Escola.
Estrena del nou web renovat de l’associació que quedà penjat del
web general de l’Escola Pia de Catalunya a la carpeta
corresponent a l’escola de Mataró
Col·laboració amb els Grups Mou-te de l’Escola de Santa Anna per
l’organització de les VII Jornades de Futbol Solidari. En aquesta
ocasió els fons recollits són per al projecte de Toubacouta.
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6. Recull
de premsa
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Publicat al diari “El Punt”
el dia 4 de gener de 2002

RECULL DE PREMSA
www.amicsepsenegal.tk
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Publicat al diari “El Punt”
el dia 3 de febrer de 2002

RECULL DE PREMSA
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Publicat al setmanari “CapGros”
Del 22 al 28 de març de 2002

RECULL DE PREMSA
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Publicat al diari “El Punt”
el dia 23 de març de 2002

RECULL DE PREMSA
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Publicat al setmanari “El full”
el dia 24 de març de 2002

RECULL DE PREMSA
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Es celebra un concert d’havaneres per recaptar fons per construir una
escola al Senegal

L’Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal ha organitzat per demà dissabte 6 un concert
d’havaneres a càrrec del grup Els Pescadors del Garbí a l’Església de Santa Anna. Els
donatius i aportacions voluntàries dels assistents aniran destinats al projecte d’un centre
educatiu al poble senegalès de Toubakouta.
El concert i el tradicional cremat coincideixen amb el Dia de l’Antic Alumne, que organitza
l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de l’Escola Pia Santa Anna. Després de l’Eucaristia,
prevista per les 19:30, començarà el concert. També es podrà visitar una petita exposició
sobre el projecte.
Redacció// Freqüència Iluro

Publicat al portal informatiu
“portalmataró.com”
el dia 5 de juliol de 2002

RECULL DE PREMSA
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Publicat al diari “El Punt”
el dia 13 de setembre de 2002

RECULL DE PREMSA
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Publicat al setmanari “El full”
el dia 15 de setembre de 2002

RECULL DE PREMSA
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Programa d'entrevistes en profunditat
de mitja hora de durada. La Tribuna té
com a convidat, cada setmana, una
persona coneixedora d'un tema que
aquells dies és notícia a la ciutat.

Direcció i Presentació:
Manuel Roca
Emissió:
Dimecres, 20:30 h.
Repetició:
Dijous, 13:30 h.
Durada:
30 minuts

El programa “La Tribuna” de Televisió de
Mataró va emetre una entrevista amb el
P. Bonaventura Pedemonte el dimecres
18 de setembre de 2002.

RECULL DE PREMSA
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Publicat al setmanari “El full”
el dia 24 de novembre de 2002

RECULL DE PREMSA
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Publicat a “Catalunya Cristiana”
el dia 28 de novembre de 2002

RECULL DE PREMSA
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Publicat al diari “El Punt”
el dia 4 de desembre de 2002

RECULL DE PREMSA
www.amicsepsenegal.tk

40

Memòria 2002

Publicat al núm. 37 de “SantAnna”
desembre de 2002

RECULL DE PREMSA
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Especial Protagonistes de l’any 2002

Publicat al diari “El Punt”
el dia 3 de gener de 2003

RECULL DE PREMSA
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42

Memòria 2002

7. Memòria
econòmica
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INGRESSOS
Donatius anònims i de particulars
Per aquest concepte s’han ingressat un total de 4.482’04 (quatre mil quatre-cents
vuitanta-dos amb quatre) euros durant tot l’any, els quals han representant gairebé
el 10% del total dels ingressos, el 42’7% dels quals el formen les aportacions de les
famílies dels nens i nenes que enguany han fet la Primera Comunió, en els que el P.
Joan els hi ha explicat quines són les necessitats que infants com ells tenen al
Senegal.
Subvencions d’institucions públiques
La primera aportació en importància pel seu import, han estat les subvencions de
les diferents institucions públiques que han col·laborat en el projecte, per un
import de 31.427’0783 (trenta-un mil quatre-cents vint-i-set amb vuitanta-tres)
euros. Atès que el projecte per al 2002 va ser presentat directament al FCCD i
també a diferents ajuntaments de la nostra comarca a més del de Mataró. Aquest
import suposa poc més del 67% del total d’ingressos. Han col·laborat els
ajuntaments de Mataró, Pineda, Sant Vicenç de Montalt i Òrrius.
Actes de sensibilització i difusió
Les col·lectes realitzades amb motiu d’actes de sensibilització i difusió de
l’Associació han suposat enguany un total de 3.012’54 (tres mil dotze amb
cinquanta-quatre) euros. L’import més gran d’aquesta partida, amb 1109’72 (mil
cent nou amb setanta dos) euros han estat recollits per l’Escola de Santa Anna de
Mataró, a través de la campanya “entrepà solidari”, per conscienciar els nens i
nenes més grans i 927’31 (nou-cents vint-i-set amb trenta-un) euros en la Festa
Solidària del Casal d’Estiu amb els petits. També, com l’any anterior, l’Associació
d’Antics Alumnes ha col·laborat amb l’organització d’un concert per recollir diners i
un comerç de la ciutat va organitzar una subhasta de joguines amb molt d’èxit.
Quotes d’associats
En l’actualitat els socis de l’Associació són una quarantena, i encara que aquí no
s’ha arribat a l’objectiu plantejat en iniciar l’any de doblar-ne el nombre, les seves
quotes han representat un total de 1064 (mil seixanta-quatre) euros. Inicialment
les quotes servien per assegurar el funcionament de l’entitat, però l’optimització de
recursos i l’ajut de l’Escola de Santa Anna, amb la que hi ha signat un conveni de
col·laboració, han fet que puguem incloure una part important dels diners de les
quotes en els recursos obtinguts per a cooperació amb el Senegal. Per als propers
anys és previst seguir promovent campanyes entre els Antics Alumnes de l’Escola,
cosa que podria afavorir una font d’ingressos cada vegada més important i poder-la
destinar a projectes més petits o de sensibilització.
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Donatius d’entitats i associacions
L’import total ingressat per donatius que provenen d’altres entitats i associacions ha
estat de 6.843’07 (sis mil vuit-cents quaranta-tres amb set) euros. Ha estat
fonamental la col·laboració dels grups “Mou-te” de l’escola de Santa Anna, que amb
l’organització de les VII Jornades de Futbol Solidari han aportat més de sis mil
euros. També han col·laborat diferents empreses locals en motiu de l’organització
d’un concert amb l’intèrpret senegalesa Sarha Carreré i finalment l’aportació de
l’AMPA de l’escola, amb la qual aquest any s’ha signat un conveni de col·laboració.

DESPESES
Ajut al projecte 2002 “Centre Educatiu de Toubacouta”
El projecte proposat per al 2002 ha estat la primera fase de la construcció d’un
“Centre Educatiu i d’Acollida a Toubakouta”, amb un pressupost total per a aquesta
fase de 50.630’10 (cinquanta mil sis-cents trenta amb deu) euros. Però la
transferència que l’Associació ha realitzat durant el 2002 només ha estat de 6.000
(sis mil) euros de recursos propis, atès que les subvencions han arribat molt tard;
tot i així, a l’hora de tancar aquesta memòria ja s’havien transferit 36.000 (trenta
sis mil) Euros més. A més, enguany s’han destinat 3.000 (tres mil) euros a ajudar el
Centre Notre-Dame d’Afrique, al qual va anar destinat el projecte de 2001, a
comprar un grup electrogen. És per això que el total transferit abans de trenta-un
de desembre ha estat de 9.000 (nou mil) euros, que equival a un 91’62% del total
de les sortides que ha tingut l’Associació durant l’exercici 2002.
Despeses de sensibilització
Els actes de sensibilització realitzats el 2002 han tingut un cost total de 794’42 (setcents noranta-quatre amb quaranta-dos) euros. Les despeses més grans han estat
la impressió del nou díptic de divulgació de l’entitat i del projecte d’enguany i la
col·laboració amb la senyora Sarha Carreré per a realització del Concert de Rams.
La resta de despesa ha estat pràcticament tota per a la preparació de l’exposició
que s’ha pogut exhibir tant a l’Escola de Santa Anna en motiu de l’Aplec Pasqual i
les Jornades de Futbol Solidari com en la I Mostra d’Entitats de Voluntariat
organitzada per l’Ajuntament de Mataró.
Despeses de funcionament i administració
Aquestes despeses han estat les mínimes indispensables i han pujat un total de
6’25 (sis amb vint-i-cinc) euros, cosa que suposa només el 0’06% del total de la
despesa. Repetim que això es deu bàsicament a la gran col·laboració de l’Escola
Santa Anna.
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Despeses bancàries, retencions i per devolució de quotes
Tots aquests conceptes sumen un total de 22’81 (vint-i-dos amb vuitanta-un)
euros, que és el 0’24% de la suma de despeses, és per això que tampoc te una
repercussió important en el balan.

A continuació s’adjunta la següent documentació: resum d’ingressos i de despeses,
gràfiques i desviament respecte del pressupost i moviments comptables.
Resum comptable
Concepte
Donatius anònims
Subvencions d'Institucions Públiques
Col·lectes actes sensibilització i difusió
Donatius entitats i associacions
Quotes associats
Interessos bancaris
Total entrades
Transferències Senegal
Actes de sensibilització
Despeses funcionament i administració
Despeses per devolució de quotes associats
Despeses bancàries i retencions IRPF
Total despeses

Import €
4.482,04
31.427,83
3.012,54
6.843,07
1.064,00
4,98
46.834,46
9.000,00
794,42
6,25
2,56
20,25
9.823,48

Saldo compte corrent a 01/01/02

418,39

Saldo compte corrent a 31/12/02

37429,37

%
9,57%
67,10%
6,43%
14,61%
2,27%
0,01%
91,62%
8,09%
0,06%
0,03%
0,21%

Gràfics explicatius de com s'han distribuït els recursos
Origen dels recursos

Donatius anònims
Subvencions
d'Institucions Públiques
Col·lectes actes
sensibilització i difusió
Donatius entitats i
associacions
Quotes associats
Interessos bancaris
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Aplicació dels recursos
Transferències Senegal
Actes de sensibilització
Despeses funcionament i
administració
Despeses per devolució de
quotes associats
Despeses bancàries i
retencions IRPF

Control sobre pressupost exercici 2002
Concepte

Pressupost

REAL

Diferències

Dif. %

Saldo anterior (31/12/2001)

418,39

418,39

0,00

0,00%

Donatius anònims
Subvencions
Col·lectes actes sensibilització i difusió
Donatius entitats i associacions - MOU-TE
Quotes associats
Aportacions grups col·laboradors*
Interessos bancaris
Total entrades
Transferències Senegal
Actes de sensibilització
Despeses funcionament i administració
Despeses per devolució de quotes associats
Despeses bancàries

7.500,00
30.000,00
3.300,00
700,00
1.510,00
6.200,00
95,00
49.305,00
47.102,29
1.360,00
65,00
0,00
95,00

4.482,04
31.427,83
3.012,54
780,51
1.064,00
6.062,56
4,98
46.834,46
9.000,00
794,42
6,25
2,56
20,25

-3.017,96
1.427,83
-287,46
80,51
-446,00
-137,44
-90,02
-2.470,54
-38.102,29
-565,58
-58,75
2,56
-74,75

-40,24%
4,76%
-8,71%
11,50%
-29,54%
-2,22%
-94,76%
-5,01%
-80,89%
-41,59%
-90,38%

Total despeses

48.622,29

9.823,48

-38.798,81

-79,80%

Romanent o saldo a 31 de desembre

1.101,10

37.429,37

36.328,27

-78,68%

Per acabar aquest apartat només fa faltar dir que enguany els percentatges dels diferents
conceptes sobre el total dels ingressos han disminuït a causa de l’augment que ha tingut
l’aportació de les institucions públiques, sense les quals hagués estat impossible tirar
endavant el projecte proposat.
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8. Informe
projecte 2001
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Construcció d’una
“PISTA POLIESPORTIVA NOTRE-DAME D’AFRIQUE”
El 2002 també ha estat l’any en què s’ha donat per tancat per part de la nostra Associació
el projecte de construcció d’un pista poliesportiva al “Centre Notre-Dame d’Afrique” a
Dakar. És per això que reproduïm aquí l’informe, si bé una mica resumit, lliurat al FCCD.
Número de projecte: 820
Nom del projecte: “PISTA POLIESPORTIVA NOTRE-DAME D’AFRIQUE”
País: SENEGAL

Àrea geogràfica: ÀFRICA

Període de l’informe: ANY 2001
Organització executora:“ASSOCIACIÓ D’AMICS DE L’ESCOLA PIA AL SENEGAL”
Data d’elaboració de l’informe: ABRIL 2002

1. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Equipament d’una pista poliesportiva en un sector de Dakar, proper a l’aeroport de DakarYoff, situat a la perifèria de la ciutat i mancat d’instal·lacions, material i equipament per a
la pràctica del bàsquet, handbol, voleibol i futbol sala.
2. COMPROMISOS
L’Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal ES VA COMPROMETRE, tal com consta en el
projecte presentat a l’Ajuntament de Mataró en la convocatòria corresponent a l’any 2001,
a recollir els recursos necessaris per fer possible que els escolapis catalans que estan al
Senegal puguin tirar endavant la construcció de la pista poliesportiva que ells mateixos,
juntament amb els professors i els voluntaris nadius, havien projectat i que ha de
permetre assolir els objectius generals definits en el mateix projecte. Però, alhora, això
s’havia de fer cercant la col·laboració dels col·lectius de senegalesos residents a la nostra
ciutat, així com amb la sensibilització pel que fa a quines són les necessitats d’aquell país
africà, fomentant la participació ciutadana en temes de cooperació i solidaritat
internacional.
3. DESCRIPCIÓ DEL MECANISME D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE
Com s’ha dit, l’Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal va fer seu el projecte d’una
“PISTA POLIESPORTIVA NOTRE-DAME D’AFRIQUE”, mentre que l’Escola Pia de
Catalunya al Senegal, a través de l’associació “Senegal Solidari”, representada pel P.
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Bonaventura Pedemonte, ha estat la responsable de la construcció, contractant empreses
locals, actuant així com a contrapart.S’elaborà un tríptic de fàcil distribució i comprensió
per ajudar a la difusió i sensibilització. Durant tot l’any 2001, primer de l’associació, es van
fer un seguit d’intervencions en els mitjans de comunicació per difondre els objectius de
l’entitat i també del projecte en marxa (activitat que queda reflectida a la memòria
corresponent a l’exercici de 2001).
La construcció sobre el terreny és seguida pel P. Pedemonte, el qual ens manté informats
de l’evolució de les obres i dels problemes que van sorgint.
Per altra banda, el març de 2001, el projecte es presenta a l’Ajuntament de Mataró per
demanar un ajut a través de les subvencions municipals per a projectes de solidaritat i
cooperació. El projecte rep una valoració considerable, tant pels beneficis que ha de
comportar per als nois i noies de Dakar, com per la seva viabilitat.
4. CRONOGRAMA I DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LES ACTIVITATS
REALITZADES DURANT EL PROCÉS
Any 1998
L’associació “Senegal Solidari”, depenent de l’Escola Pia de Catalunya duu a terme al
Senegal una acció educativa i social des de fa molts anys. En aquest temps ha obert a
Dakar un centre d’acollida d’infants en un barri de nova construcció prop de l’aeroport
Dakar-Yoff, barri que queda a la perifèria de Dakar. El centre s’anomena Notre Dame
d’Afrique. El barri no té un nom precís perquè neix en la confluència de tres altres nuclis ja
existents: Cité SIPRES, Cité CTI i Camp Militaire. L’espai destinat a la construcció de la
pista queda dins del terreny de Notre-Dame d’Afrique, sota la titularitat de l’esmentada
associació. No hi ha adreça definida, es prop de la VDN (Voie de dégagement Nord),
artèria ràpida de dos carrils en els dos sentits, construïda fa poc per esponjar el trànsit de
la ciutat.
Juliol de 2000
L’Escola Pia al Senegal, que
actuarà com a contrapart en el
projecte, representada pel P.
Bonaventura Pedemonte, inicia el
procés per a la construcció d’una
pista poliesportiva en els terrenys
del centre de “Notre Dame
d’Afrique”,
i
demana
un
pressupost a un constructor local.
Aquest (imatge del costat) és de
6.065.075 CFA, aproximadament
1’5 milions de pessetes d’aquell
moment.
Pressupost per a la construcció
de la pista (doc. 1)è
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Setembre 2000
En una visita a Catalunya, el P.
Bonaventura Pedemonte té una trobada
amb alguns ex-alumnes seus a Mataró,
amb els quals parla de la feina que fan
els escolapis catalans al Senegal i de les
necessitats en el terreny de la formació
dels nois i noies d’aquell país. Explica
com abans la labor de l’Escola Pia es
pagava amb els sous dels escolapis que
treballaven a Catalunya, però que ara
són tan pocs que això és impossible. Rep
una bona resposta dels seus antics
alumnes i es crea l’Associació d’Amics de
l’Escola Pia al Senegal, que agafa el
projecte de la pista poliesportiva de
Notre-Dame d’Afrique com al seu primer
projecte de cooperació.
ç Plànol dels terrenys i de la pista
(doc. 2)

Desembre de 2000
A Catalunya es constitueix formalment la
nostra associació amb el principal objectiu
de canalitzar i aglutinar activitats i
projectes orientats a la solidaritat, la
cooperació i el desenvolupament dels
països de l’anomenat tercer món, de
manera especial a tr avés de la col·laboració
amb l’Escola Pia al Senegal, mentre que
allà comencen els treballs per al
condicionament i la canalització d’aigües en
els terrenys que posteriorment ha d’ocupar
la pista poliesportiva que es vol construir.

Factura per la instal·lació
de canalitzacions (doc. 3)è
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Gener 2001
Comencen els treball propis de la construcció, però l’empresa encarregada de les obres,
després d’haver presentat una primera factura (doc.4) per l’import total del pressupost
realitzat, en presenta una segona (doc. 5) d’un import encara superior que puja 8.837.075
CFA. A causa de a la poca preparació tècnica dels treballadors s’havia fet malament
l’anivellament del terreny i s’està omplint amb ciment el que podia fer-se amb terra o
sorra. Davant d’això es decideix paralitzar momentàniament les obres, el que portarà un
retard sobre la data prevista d’acabament, abril del 2001, però necessari per a controlar–
ne el cost final.
Febrer 2001
El P. Bonaventura Pedemonte ens fa arribar la primera documentació i ja ens anuncia els
problemes amb el constructor; és per això que aquest fet ja sortia degudament reflectit en
el projecte, quan va ser presentat a l’Àrea d’Igualtat i Solidaritat de l’Ajuntament de
Mataró.
Abril 2001
Es demanen nous pressupostos al contractista (doc. 6) i s’intenta seguir endavant amb la
construcció, però davant les poques garanties de poder realitzar l’obra correctament,
s’opta per cercar una nova empresa.
Maig 2001
Es reemprèn la construcció amb noves empreses i nous proveïdors dels materials, que
acaben els treballs començats (doc. 7 al 9). Aquesta vegada el cost és de 1.577.000 CFA.
Juny 2001
Encara que amb dos mesos de retard sobre el calendari previst, la pista està acabada, ara
tan sols falta pintar-la adequadament, cosa que es fa després de consultar les mides
reglamentàries dels respectius terrenys de joc amb les Federacions Catalanes.

5. DESCRIPCIÓ DE LES FITES ASSOLIDES
La pista poliesportiva, COMPLETAMENT ACABADA i d’una qualitat similar a les existents a
Catalunya, és en aquest moment l’única en un radi de dos quilòmetres i hi van nois i
noies que s’acullen a l’activitat esportiva i formativa que s’hi realitza sense haver d’abonar
cap quota per a la seva utilització. Inicialment s’ha destinat a bàsquet i voleibol, però és
previst de realitzar-hi altres activitats esportives.
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Fotografia d’un dels equips
que es beneficien de la
construcció de la pista

6. VALORACIÓ DE LA MARXA DEL PROJECTE
6.1.

Valoració global sobre els resultats, activitats i despeses.
Segurament per a les entitats més veteranes no hauria estat cap sorpresa el fet
que en un país amb les condicions que es poden donar al Senegal, una obra com
aquesta dupliqués àmpliament el seu cost respecte del que preveia el pressupost
presentat, però nosaltres hem de donar gràcies a la gran rebuda que hem tingut
entre la societat mataronina, que ens ha permès sumar recursos de forma
proporcional als que hem rebut de l’administració fins al punt de duplicar també
l’import de la transferència (doc. 10) feta al Senegal, cosa que sumada a l’aportació
de la contrapart ha fet que es poguessin assolir els objectius fixats inicialment.

6.2.

Valoració sobre el grau de participació social i institucional dels
col·lectius implicats i sobre el mecanisme d’execució del projecte.
Cal reconèixer la importància que ha tingut en la contenció del cost del projecte la
capacitat dels responsables locals en aturar l’obra quan va ser necessari per tal de
poder estudiar les possibilitats i la viabilitat o no del projecte a fi de poder-lo
acabar. De no haver estat així es podia haver disparat encara molt més el seu cost.
Per altra banda, el terreny era propietat dels promotors i aquest és un valor que cal
afegir a l’obra constructiva.

6.3.

Recomanacions pràctiques sobre el projecte.
La nostra associació és encara molt jove per atrevir-se a fer recomanacions, a més
aquest era el nostre primer projecte, però per a projectes futurs creiem que és
necessari implicar-nos encara més en el coneixement del país i de la seva gent, fet
que a més és molt enriquidor per a nosaltres i que ens ajudarà més encara a
sensibilitzar la nostra societat. Per fer-ho volem seguir comptant amb les
associacions de senegalesos existents a la nostra ciutat.
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7. INFORME FINANCER

Concepte

Import
Pts.

%

CFA

Pessetes

Factura N.
1.297.225 41,24% 970/2000
79.000
Factura N.
Subvencions
1.215.144 38,63% 118/2001
6.065.075
Factura N.
Col·lectes actes sensibilització i difusió
407.280 12,95% 119/2001
8.837.075
Donatius entitats i associacions
116.000 3,69% Factura N. 19
981.000
Quotes associats
109.100 3,47% Factura N. 46
414.000
Interessos bancaris
732 0,02% Factura N. 0227
123.000
Total entrades3.145.481
Factura N. 2360
59.000
Transferències Senegal
3.000.000 95,37%
Despeses actes sensibilització
53.267 1,69%
Despeses funcionament i administració
14.504 0,46%
Totals 16.558.150 4.139.538
Despesa bancàries
8.096 0,26%
Total sortides3.075.867
Pressupost projecte
7.655.080 1.913.770
Saldo compte corrent a 31/12/01
69.614
Donatius anònims

Aquest quadre és un reflex del resum comptable de l’Associació d’Amics de l’Escola Pia al
Senegal, àmpliament explicat a la “Memòria de l’Exercici 2001” i dels comprovants de
l’obra.
En el quadre es pot veure com el cost final ha estat una mica per sobre del doble del total
del pressupost que figurava en el projecte presentat. En altres apartats d’aquest informe
s’expliquen els motius d’aquest increment i com s’ha pogut fer front al pagament de la
despesa ocasionada.
Per altra banda, la memòria econòmica de l’associació, que ha estat presentada en el seu
dia al fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a l’Ajuntament de Mataró i també a
altres ajuntaments als quals ens hem adreçat demanant la seva col·laboració en el
projecte presentat durant l’any 2002, reflecteix totes les partides i la seva justificació.
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8. RESUM GRÀFIC DEL PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ

Estat dels terrenys abans d’iniciar-se les obres de construcció de la pista.
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Estat de les obres el mes de febrer de 2001, en aquest moment aturades a causa de l’estat del terreny, que
va obligar a fer un paviment de més gruix, la qual cosa va repercutir
en el preu pressupostat inicialment.

Visita de la Sra. Mercè Vallmajor de Mataró a la pista acabada.

IMATGES DE LA PISTA ACABADA amb nois jugant a bàsquet.
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9. Annexos
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Tríptic “Fundació Educació Solidària”

www.amicsepsenegal.tk

58

Memòria 2002

Díptic AAEPS any 2002 – projecte Toubakouta
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CONVENI MARC ENTRE L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE L’ESCOLA PIA AL SENEGAL I
L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE L’ESCOLA PIA
SANTA ANNA DE MATARÓ

REUNITS
D’una part el Sr. Joan Herrero i Manich, President de l’Associació d’Amics de l’Escola Pia al
Senegal, i de l’altra el Sr. Agustí Pageo i Ballesta, President de l’Associació de Mares i
Pares de l’Escola Pia Santa Anna, actuant tots dos en ús de les atribucions pròpies de llurs
càrrecs, i reconeixent-se mútuament capacitat per a aquest acte
MANIFESTEN
Que és d’interès per ambdues entitats la col·laboració en la difusió i la promoció de la

§

labor de l’Escola Pia de Catalunya al Senegal.
Que és d’interès per a l’Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal comptar amb la

§

col·laboració de l’Associació de Mares i Pares de l’Escola Pia Santa Anna, per poder dur
a terme les seves finalitats amb més eficàcia.
Que és d’interès per a l’Associació de Mares i Pares de l’Escola Pia Santa Anna

§

fomentar qualsevol iniciativa que faci créixer els projectes específics que fan realitat l’
Ideari Escolapi.
En conseqüència, subscriuen el present conveni marc en base als següents
PACTES:
1.

L’Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal i l’Associació de Mares i Pares de
l’Escola Pia Santa Anna, es comprometen a estudiar les propostes de col·laboració
que indistintament pugui presentar qualsevol de les dues parts, sempre que estiguin
vinculades als àmbits definits en l’apartat anterior.

2.

Per a facilitar la coordinació entre ambdues parts, l’Associació d’Amics de
l’Escola Pia al Senegal reservarà un lloc en la seva Junta, amb dret tan a
paraula com a vot, que serà ocupat pel president de l’Associació de Mares i
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Pares de l’Escola Pia Santa Anna, o per la persona que aquest designi,
sempre i quan tinguin també la condició d’associat de la primera.
3.

L’Associació de Mares i Pares de l’Escola Pia Santa Anna es compromet a
dedicar, una part dels seus ingressos, o be a promocionar-ne d’específics, a
col·laborar en els projectes que l’Associació d’Amics de l’Escola Pia al
Senegal desenvolupi.

4.

L’Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal a la vegada es compromet
a proporcionar tota la documentació referent als projectes que aquesta
desenvolupi en aquell país de l’Àfrica a l’Associació de Mares i Pares de
l’Escola Pia Santa Anna.

5.

Ambdues entitats es comprometen a promoure la mútua afiliació dels
seus associats per tal d’augmentar la seva base social, sempre que
comptin amb l’autorització de les persones implicades i respectant les
normes generals que en aquest sentit marqui la llei vigent.

Aquest conveni marc entrarà en vigor en el moment en què les parts el subscriguin, i
s’estendrà de forma indefinida en absència de denúncia expressa d’alguna de les parts, la
qual cosa haurà de formular-se per escrit i amb un mínim de tres mesos d’antelació
I en prova de conformitat amb tot l’estipulat es signa aquest conveni per triplicat per
ambdues parts a Mataró, el dia 30 de maig de 2002.

Per l’Associació d’Amics de
l’Escola Pia al Senegal
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Per l’Associació de Mares i Pares de l’Escola
Pia Santa Anna.
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