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Per tercer any consecutiu ens plau poder-vos oferir la Memòria anual de 
l’Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal, que en aquesta ocasió 
correspon a l’exercici de 2003. La nostra encara és una entitat jove i enguany 
hem superat el període de dubtes i plantejaments sobre quins havien de ser els 
nostres objectius i els camins per aconseguir-los. El 2003 ha estat un any que 
tal vegada ens ha mancat activitat de cara en fora, però per altra banda, ha 
estat ple de debat i discussió interna sobre com havia de ser el nostre treball. 
 
Només començar l’any es va convocar una Assemblea Extraordinària per 
modificar els Estatuts. La intenció de la Junta Directiva va ser fer notar encara 
més el nostre compromís en proposar un nou text per a l’apartat dels 
objectius: “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”. 
 
Per altra banda, el quadern que teniu a les mans inclou també el document 
presentat al FCCD en motiu de la construcció de la tercera fase del projecte 
d’un CENTRE EDUCATIU A TOUBACOUTA, del qual trobareu l’informe de 
seguiment, corresponent a aquest exercici, en la part de la memòria. Així 
mateix, al final hi hem inclòs tant els estatuts de la nostra entitat com els de la 
contrapart. 
 
Us lliurem doncs una publicació que pretén, a més de deixar constància de la 
nostra activitat, demanar-vos el vostre ajut en l’educació i formació dels nois i 
les noies del Senegal perquè no es vegin abocats a dependre de la sort en les 
collites, limitades moltes vegades a l’arròs i al mill, o el que és pitjor, a deixar 
el lloc on han nascut i tenen la seva família per cercar altres mitjans per a la 
seva subsistència. 
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3. Qui som? 
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Som una entitat sense cap ànim de lucre que va néixer 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 les 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 precarietat en que es troben, que un grup d’exalumnes i 
amics de l’Escola de Santa Anna de Mataró decidim treballar per aportar-hi el nostre gra 
de sorra. 
 
És per això que pel 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 l’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 tots 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 de 
l’Associació d’Antics Alumnes, passant pel P. Joan Herrero, escolapi, fill adoptiu de la ciutat 
de Mataró al qual la Generalitat de Catalunya va atorgar la Creu de Sant Jordi i considerat 
Maresmenc de l’Any en l’àmbit social el 2002 per elecció popular, amb el que això 
representa d’ascendent sobre molts milers de mataronins que han estat alumnes seus en 
els més de 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 ara supera els quaranta. 
 
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 és amb la 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, com de fet s’ha començat a estudiar 
l’any 2003. 
 
A continuació incloem la fitxa de l’entitat, així com de la constitució de l’actual Junta 
Directiva i de les dades fiscals i bancàries. 
 



aaepsenegal 8 Memòria 2003 

 

 
 

Entitat 
 

 
ASSOCIACIÓ D’AMICS DE L’ESCOLA PIA AL SENEGAL 

 
Adreça 

 

 
Plaça Santa Anna, 1 – 08301 MATARÓ  

 
Tel. Contacte 

a/e 
web 

 
93 755 11 22 (Fax 93 790 65 65) 
aaepsenegal@escolapia.net 
http://mataro.escolapia.net/01/carpeta1/aaeps2003/default.htm 

 
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 la cooperació internacionals. 
 

 
Objectius 

 

 
• 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”. 

• 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 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, realitza i organitza: 

• Exposicions 
• Concerts 
• Tríptics 
• Vídeos 
• 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 va ser la construcció d’una pista poliesportiva en un centre 
educatiu de Dakar. Actualment treballa en la construcció d’un Centre 
Educatiu a Toubacouta. 
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Composició de la 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. Ant. 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 porta a terme diverses campanyes i col·lectes, a més de 
proposar-se la sol·licitud de subvencions a institucions públiques i privades 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 (31/12/03) 42 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 
a/e aaepsenegal@escolapia.net 

 
 

DADES DE L'ENTITAT DE CRÈDIT 
nom de l'entitat Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 
adreça de la sucursal Avinguda Maresme, 199 – Oficina Estació 
població MATARÓ - 08301 
número de compte 2100.4870.31.2200005010 
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4. Assemblea 
General 2002 
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La segona Assemblea General Ordinària de l’Associació d’Amics de l’Escola Pia al 
Senegal, es va celebrar el dimecres, 22 de gener de 2003, a la Sala d’Actes del col·legi 
Santa Anna de Mataró, seguidament es va celebrar una Assemblea General 
Extraordinària. 
 
Hi van assistir un nombre elevat dels seus associats, que van rebre informació de la gestió 
realitzada i van aprovar l’estat de comptes corresponents a l’exercici 2002. Així com de la 
presentació del projecte de construcció d’un CENTRE EDUCATIU A TOUBACOUTA, que 
està previst realitzar en tres anys amb un pressupost inicial que supera els cent quaranta-
dos mil euros i que compte amb el suport de l’Ajuntament de Mataró. Es tracta del 
segon projecte de l’Associació i suposa un salt molt important respecte el primer, que 
tenia un pressupost de 1’9 milions de les antigues pessetes, és a dir, uns onze mil cinc-
cents euros aproximadament. 
 
L’Assemblea també va aprovar el Pla d’actuació i el Pressupost per l’any 2003, així com les 
noves quotes dels associats, que no es modificaran respecte l’anterior. Pel que fa a les 
activitats previstes per a tot l’any, són aquestes: 
 
a. Sensibilització: campanyes i col·lectes 
 
Les actuacions de sensibilització sovint van lligades a la possibilitat de realitzar col·lectes. 
§ Renovació del contingut de l’exposició “El Senegal, Projecte 2003 i què és l’associació 

AmicsEPSsenegal.  
§ Adquisició i confecció d’elements necessaris per poder fer de l’exposició un element 

itinerant per diferents espais de la ciutat i també de la comarca (sempre i quan es 
trobi el recolzament necessari). 

§ Intensificació de les campanyes de sensibilització i difusió del projecte actual dirigida 
als nois i noies del col·legi, amb la col·laboració de la direcció i els mestres, 
“Campanya Entrepà Solidari”. 

§ Posada en marxa de la campanya de sensibilització i difusió del projecte actual dirigida 
al col·lectiu d’antics alumnes de l’escola -Dia de l’Antic Alumne- en finalitzar el curs. 

§ Col·lecta de Sant Josep de Calassanç, dirigida a tota la ciutat, aprofitant els actes de 
celebració del patrocini del Sant. 

§ Altres col·laboracions per difondre els objectius de l’associació esperem que siguin 
durant l’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 a Catalunya 
d’algun escolapi dels que treballen al Senegal. 

§ Participació i col·laboració amb la campanya “Futbol Solidari 2003” organitzada pels 
Grups Mou-te de Santa Anna. 

§ Organització de trobades, conferències i exposicions en alguns dels barris de la ciutat. 
§ Organització d’actes públics conjuntament amb altres entitats que també treballin per 

al Senegal a Mataró de manera especial, i altres entitats representades en el Consell 
Municipal de Solidaritat i Cooperació. 
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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 2003. 
2. Captació d’antics alumnes de l’escola com a socis 
En virtut del conveni amb l’Associació d’Antics Alumnes, aquesta es compromet a adreçar-

se als seus associats donant a conèixer l’AAEPSenegal, seguidament aquests rebran 
la visita d’una persona per tal de poder-ne fer el seguiment. 

 
c. Nous convenis 
 
Durant el primer any, 2001, l’associació va signar convenis marc amb l’escola i l’Associació 
d’Antics Alumnes de Santa Anna que asseguren col·laboració mútua. A l’any 2002 s’ha 
signat un nou conveni de col·laboració amb l’AMPA, del qual ja s’havien rebut donatius 
durant l’any 2001. 
 
Es proposa pel 2003 la possibilitat d’establir acords permanents en temes de sensibilització 
amb l’Associació Planeta, constituïda per persones del Senegal. La proposta concreta seria 
la d’organitzar anualment un mínim de dos actes conjuntament. 
 
A continuació exposem el pressupost aprovat per l’Assemblea, així com els imports 
aprovats en el tancament de comptes en els exercicis anteriors: 
 

Concepte    2002  2001 
          

Saldo anterior (31/12/2001) 37.429,37  418,39    
Donatius anònims 4.500,00 4.482,04 7.796,48
Subvencions d'Institucions Públiques 31.000,00 31.427,83 7.303,17
Col·lectes actes sensibilització i campanyes 3.000,00 3.012,54 2.447,80
Donatius entitats i associacions 1.000,00 843,07 697,17
Quotes associats 1.500,00 1.064,00 655,70
Aportacions grups col·laboradors 6.000,00 6.000,00   
Interessos bancaris 25,00 4,98 4,40

Total entrades 47.025,00 46.834,46  18.904,72
Transferències Senegal 80.659,52 9.000,00 18.030,36
Actes de sensibilització 3.000,00 794,42 320,14
Despeses funcionament i administració 150,00 6,25 87,17
Despeses per devolució de quotes associats 50,00 2,56   
Despeses bancàries 30,00 20,25 48,66

Total despeses 83.889,52 9.823,48  18.486,33

          
Romanent o saldo a 31 de desembre 564,85 37.429,37 418,39

 
En acabar aquests punts, que van ser aprovats per unanimitat, es dóna pas a l’Assemblea 
Extraordinària convocada per la modificació dels Estatuts, amb la pretensió de fer una 
nova redacció de l’apartat dels objectius de l’Associació més ajustada a la finalitat que es 
persegueix. S’acorda el següent redactat: 
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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. 

 
S’aprofita també per canviar l’article que fixa el període en què s’ha de convocar 
l’Assemblea General Anual, essent aprovat el text següent: 
 

L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins 
dels mesos compresos entre desembre i febrer de l’any següent, ambdós 
inclusivament. 

 
Finalment, va prendre novament la paraula el P. Joan que ens explica com funciona  
l’Escola Pia al món i agraeix l’assistència a tots el presents, a continuació donà la paraula 
al Sr. Carles Cercada, director de l’escola de Santa Anna que parla sobre l’ideari de l’escola 
Pia. 
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5. Memòria de 
gestió 
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El 2003 ha estat un exercici en què, malgrat s’ha arribat als objectius proposats, no s’han 
pogut realitzar totes les  actuacions que s’havien previst, ens han mancat  un seguit de 
gestions que podrien haver fet més gran la nostra Associació. Per motius professionals, 
membres de la junta que feien aquestes tasques no les han pogut realitzar. No obstant 
això, hem fet mans i mànigues per portar a terme la part de construcció de Toubacouta 
que corresponia a enguany. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Així arribem al mes de setembre i rebem la visita del representant de  la nostra contrapart 
en  el país africà, el P. Manel Sales, responsable del projecte de Toubacouta. Visita Mataró 
i és rebut per l’Il·lm. senyor Manel Mas,  alcalde de la Ciutat , més tard seria entrevistat a 
la Televisió de Mataró i l’endemà el diari El Punt es feia ressò de la visita. Però a la vegada 
ens demanava una nova solució als seus problemes, no tenen corrent elèctric al nou 
Centre. La nostra associació posava fil a l’agulla i decidia ampliar el projecte per al proper 
exercici. 
 
A la nit vam  fer una trobada amb el P. Sales,  P. Canet i el P. Pedemonte, a la qual hi van 
assistir els nostres associats i personal directiu del Col·legi, i ens van  posar al corrent del 
estat del nostre centre a Tobacouta. 
 
Aprofitant la visita d’enguany els pares escolapis Bonaventura Pedemonte i Josep M. Canet  
i el mateix P. Sales ens diuen, que no n’hi ha  prou en posar en funcionament el Centre de 

A l’abril i seguint l’interès ja expressat 
per l’associació, ens vàrem reunir 
amb l’alcalde de Kahone i membres 
de l’Associació Planeta, per estudiar 
la possibilitat de fer un projecte 
conjuntament, vam arribar a l’acord 
de fer una escola bressol i així ho 
vam prometre al senyor Ousane 
Gueye. Aquest  tema està sobre la 
taula i esperem poder-lo anar tirant  
endavant. 
 

En el mes de març vàrem rebre la visita 
del P. Josep M. Canet, un dels escolapis 
que treballen al Senegal, amb membres 
del Col·legi i de la nostra Junta al voltant 
d’una taula al menjador de l’escola, vam 
poder escoltar les mil i una que passen i 
que necessiten per poder tirar endavant la 
tasca que estan fent allà. 
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Tobacouta, que  hem de pensar en el seu sosteniment, falten beques, ara això per a 
nosaltres és un altre repte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita a l’alcalde Entrevistat a TV de Mataró 
 
En el camp municipal, es constitueix el nou Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació 
Internacional, en el qual participem convençuts que hi hem de ser perquè ens ajuda en el 
nostre treball: a parlar directament amb els òrgans rectors del nostre camp,  amb 
l’ajuntament, i a la vegada a estar oberts per aprendre i canviar impressions amb les altres 
entitats que desenvolupen la nostra mateixa tasca, per això també vàrem assistir a la 
trobada sobre l’associacionisme celebrada a Can Palauet. 
 
Als ajuntaments de las rodalies i de no tant a la vora com el Vic, saben qui som, a ells 
hem fet arribar el nostre projecte, és la forma de fer menys feixuc pel Fons  el nostre 
finançament. Hem tingut més ressò   del que podríem imaginar, per això, la dita societat 
solidària de Catalunya ha hagut de dir que el projecte de Toubacouta, el nostre i per al 
qual estem treballant, està  ple en la seva totalitat per l’exercici 2003. 
 
En el mes de desembre es van celebrar les Jornades de Futbol Solidari al pati del Col·legi, 
amb l’objectiu principal de poder recollir els primers euros per poder portar corrent al 
Centre, la participació i els diners aconseguits van ser un èxit , aquest esdeveniment 
estava organitzat principalment pels grups d’Amistat de Santa Anna ( grups Mou-te, de 
catequesi i d’esplai de l’escola). Aprofitant aquest acte varen fer una exposició de 
fotografies del Senegal de la fotògrafa Marina Espriu, que hem adquirit conjuntament amb 
l’Associació Planeta per treballar la  sensibilització exposant-les en  Centres Cívics de 
Mataró. 
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Pel que fa a l’activitat de l’Associació, només falta  dir que el passat mes d’octubre es va 
obrir el CENTRE EDUCATIU DE TOUBACOUTA amb els 26 primers alumnes. Els detalls 
sobre l’execució del projecte es troben més endavant, a l’apartat “Informe de seguiment 
del projecte”. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

També en el darrer mes de l’any, ens vam 
reunir amb el nou Pare Provincial, així com 
amb el seu assistent per a temes de fora de 
Catalunya el Pare Manel Boguñà, i també 
amb el nou Pare Rector de Santa Anna, Josep 
M. Comadran, per aclarir algunes situacions 
pendents, com poden ser enviar material al 
Senegal o que joves que mercès a les nostres 
activitats volen conèixer i poder treballar
sobre el terreny a fi d’ajudar a la tasca que 
fan els escolapis en aquest país africà, puguin 
viatjar-hi.   

Però no volem acabar 
aquest apartat sense 
deixar constància de 
l’adhesió i el suport de 
l’Associació d’Amics de 
l’Escola Pia al Senegal a  
la Plataforma Mataró 
Aturem la Guerra, així 
com la participació de 
diferents membres de la 
Junta Directiva en les 
manifestacions i actes 
públics organitzats en 
rebuig a la guerra de 
l’Iraq. 
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Calendari d’actuacions any 2003 
 
 
 

Data Actuació 
08 de gener de 2003 Primera reunió de la Junta Directiva corresponent al 2003: 

• S’aprova la proposta de memòria del 2002. 
• Es redacta el Pla d’Actuació i el pressupost 2003. 

22 de gener de 2003 Segona Assemblea General Ordinària, corresponent a l’exercici 
2002. S’aproven la gestió durant el 2002 i el corresponent estat 
de comptes, així com el Pla d’actuació pel 2003 i el seu 
corresponent pressupost. 

22 de gener de 2003 Assemblea General Extraordinària, s’aprova una modificació dels 
Estatuts. 

12 de febrer de 2003 Segona reunió de la Junta Directiva. 
S’informa de la 2a. fase del projecte de TOUBACOUTA i de 
l’informe de seguiment i finalització del projecte de Pista 
Poliesportiva. S’aprova l’adhesió a la Plataforma Mataró Aturem la 
Guerra. 

20 de març de 2003 El P. Joan, president de l’AAEPSenegal, rep el guardó de 
“Maresmenc de l’Any 2002” en l’apartat social, que organitza el 
diari El Punt i es fa per votació popular. 

Març de 2003 Dinar-trobada a l’escola de Santa Anna amb el P. Josep Ma. 
Canet, responsable del col·legi Joseph Faye a Oussouye. 

Abril de 2003 Trobada de membres de l’AAEPSenegal i l’Associació Planeta amb 
el Sr. Ousmane Gueye, alcalde de la comunitat de Kahone. 

04 de juny de 2003 Tercera reunió de la Junta Directiva. 
S’aprova d’estudiar la possibilitat de realitzar un projecte conjunt 
amb l’Associació Planeta. 

09 de juliol de 2003 Quarta reunió de la Junta Directiva. 
• S’aprova l’informe de seguiment del projecte de 

Toubacouta corresponent al primer semestre de 2003. 
• Hi assisteix la Sra. Marina Espriu, que ha estat treballant 

amb l’Associació Planeta al Senegal. 
Membres de l’associació, acompanyats del P. Manel Sales, 
responsable al Senegal del projecte de Toubacouta visiten 
l’alcalde de la ciutat, Sr. Manuel Mas. 

09 de setembre de 
2003 

Trobada dels associats amb la participació del P. Manel Sales, el 
P. Bonaventura Pedemonte i el P. Josep Ma. Canet, aprofitant la 
seva estada a Catalunya. 

11 de setembre de 
2003 

Adhesió de l’associació al manifest de la Comissió 11 de 
Setembre: La Catalunya que volem, l’Europa que volem, el món 
que volem. 

18 de setembre de 
2003 

Cinquena reunió de la Junta Directiva. 
• S’aprova l’ampliació del projecte de Toubacouta per fer.hi 

arribar l’electricitat. 
• S’acorda tirar endavant les beques per a l’estada de nois i 

noies a Toubacouta. 
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16 d’octubre de 2003 Sisena reunió de la Junta Directiva. 
Es planteja la possibilitat d’enviar persones al Senegal com a 
cooperants. S’aprova sol·licitar la participació en el Consell 
Municipal per a la Convivència. 

13 de novembre de 
2003 

Setena reunió de la Junta Directiva. 
Es prepara la participació de l’associació a les “VIII Jornades de 
Futbol Solidari”. S’estudia la possibilitat de realitzar un petit 
projecte per a la creació d’una aula d’informàtica a Dakar que 
queda sobre la taula. 

11 de desembre de 
2003 

Vuitena reunió de la Junta Directiva. 
S’aprova la presentació davant el FCCD de la tercera fase del 
projecte de Toubacouta. S’aprova l’ordre del dia de la propera 
assemblea general ordinària i la data de celebració, que serà el 5 
de febrer de 2004. 

20 i 21 de desembre 
de 2003 

VIII Jornades de Futbol Solidari. 
Amb la col·laboració dels joves dels Grups d’Amistat de Santa 
Anna es recapten més de 8.000 euros. 

23 de desembre de 
2003 

Novena reunió de la Junta Directiva. 
El P. Pallarolas, provincial de l’Escola Pia de Catalunya, visita 
l’associació i s’entrevista amb la Junta Directiva. 
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6. Recull 
 de premsa 
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Publicat al diari 
 “El Punt” 
el dia 11 de setembre 
 de 2003 

Especial Protagonistes de l’any 2002 
 

 
 

Publicat al diari
 “El Punt”

el dia 3 de gener de 2003
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Contraportada publicació “El Món solidari” – Núm.11 febrer de 2003 
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Entrevista del P. Joan, president de l’AAEPS al diari “El Punt”- 19 de març de 2003 
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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. 
 

 
  
  Emissió: 
  Dimecres, 20:30 h. 
  Repetició: 
  Dijous, 13:30 h. 
 

El programa “La Tribuna” de Televisió 
de Mataró va emetre una entrevista 
amb el P. Manuel Sales el dimecres 10 
de setembre de 2003. 

Publicat al diari electrònic “diariMATARÓ”  
el dia 9 de desembre de 2003
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Publicat a “Portal Mataró”
el dia 17 de desembre de 2003

 
 

 

L’Escola Pia Santa Anna viu les 
VIII Jornades de Futbol solidari  
 
Fem-hi arribar la llum!, és un projecte per la construcció 
del Centre educatiu de Toubokouta 

 

 
El proper cap de setmana l’Escola Pia Santa Anna cel·lebrarà les seves VIII 
Jornades de Futbol Solidari. Aquesta és una iniciativa amb la qual l’escola vol 
recaptar diners d’uns manera original i divertida, per destinar-los al projecte “Fem-hi 
arribar la llum!”. 
 
Tant dissabte com diumenge, a l’edifici que l’escola té a la plaça Santa Anna, es 
jugaran ininterrompudament partits de futbol i bàsquet. Els equips podran estar 
formats per qualsevol persona, sense distinció d’edat ni de sexe, l’únic requisit 
indispensable és que cada jugador de l’equip tingui dos patrocinadors que aportin com 
a mínim un euro. La finalitat d’aquests partits és la d’aconseguir diners per a un 
projecte que el centre dels escolapis de Mataró està realitzant al Senegal.  
Però a banda dels actes centrals que són els partits, altres activitats s’encarregaran 
d’animar la jornada i de que ningú tingui temps d’aburrir-se. D’aquesta manera es 
podran veure representacions teatrals, demostracions de dansa i judo, realitzar tallers, 
participar en una rifa, col·laborar en un macromural… D’altra banda, també 
s’instal·larà una botiga del Comerç Just i es podrà admirar una exposició sobre el 
projecte.  
 
Fem-hi arribar la llum! 
El projecte d’enguany rep el nom de Fem-hi arribar la llum!, que es pesenta com una 
continuació del projecte de l’any passat. En l’última edició d’aquestes jornades, els 
diners recaudats es van destinar a la construcció del Centre educatiu de 
Toubokouta ( a la regió de Niombató, Senegal). Aquest centre educatiu, que ja està 
en funcionament, acull a nens i joves estudiants dels pobles del camp perquè puguin 
continuar estudiant en els llocs on hi ha les escoles de secundària, els hi serveix de 
residència per als nois que necessiten desplaçar-se des del seu pobles per assistir a 
les classes i, en aquells períodes d’inactivitat escolar, organitza altres activitats 
educatives com colònies,tallers d’estiu i sessions culturals o trobades.  
Tot i aquesta rica activitat, el projecte encara necessita de la col·laboració que se li 
pugui oferir. Actualment, l’il·luminació d’aquest depen de làmpades de gas. La 
recaudació de les jornades d’aquest any es destinaran a la construcció de la línia 
elèctrica de l’escola i la residència, que no donarà llum únicament a aquestes, sinó a 
tota la zona del voltant. 
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Publicat al setmanari “Cap Gros”
del 19 al 25 de setembre de 2003
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Publicat al setmanari “Tot Mataró”
del 20 al 26 de desembre de 2003
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7. Memòria 
econòmica 
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En presentar els comptes de l’Associació corresponents a l’exercici 2003, la primera 
observació que s’ha de fer és que es veuen considerablement incrementats per dues 
partides d’ingressos i per la corresponent transferència al Senegal, que, en realitat, 
s’haurien d’imputar a l’exercici anterior. Es tracta de la subvenció de l’Ajuntament de 
Mataró, rebuda per mitjà del FCCD i de la col·lecta obtinguda a la campanya “Futbol 
Solidari” del 2002, que no van ser disponibles fins al gener de 2003. Això va obligar a 
retardar la transferència fins al dia 13 de gener del mateix any; aquest fet va repercutir 
també en l’inici de la construcció. 
 
Per altra banda, les aportacions fetes per les famílies dels infants que fan la primera 
comunió es comptabilitzen, a diferència d’anys anteriors, com a campanya de 
sensibilització, atès que són producte de la labor que fa el responsable de catequesi 
d’acord amb l’Associació. Així mateix, els diners recollits a les “Jornades de Futbol Solidari” 
també se sumen dins d’aquest apartat, pel grau important de sensibilització que tenen les 
jornades entre els alumnes de l’escola de Santa Anna de Mataró i, en general, entre tota 
la ciutat a causa de la difusió que se’n fa. 
 
A continuació es fa un detall de les partides d’ingressos i de despeses que es classifiquen 
segons sigui el seu origen o destinació, respectivament.  
 
 
INGRESSOS 
 
L’import total d’ingressos que figura en els comptes de l’Associació d’Amics de l’Escola Pia 
al Senegal, el 2003, és de 78.064,34 (setanta-vuit mil seixanta-quatre amb trenta-quatre) 
euros.  
 
 
1. Campanyes de sensibilització 
 

Durant l’any 2003 s’han produït diferents actuacions de sensibilització que han 
aportat l’ingrés de 18.219,06 (divuit mil dos-cents dinou amb sis) euros, més del  
23 % del total d’ingressos. D’aquests, el 78,4 % (14.284,06 €) corresponen a les 
“Jornades de Futbol Solidari” de 2002 i 2003, el 15 % (2.913,00 €), al que han 
aportat les famílies dels infants que han fet la Primera Comunió durant l’any 2003 i 
el 5,60 % (1.022,00 €) s’han aconseguit amb la campanya “Entrepà Solidari”, feta 
pels nois i les noies de secundària de l’escola de Santa Anna. 
 

 
2. Donatius anònims d’empreses i de particulars 
 

Per aquest concepte s’han ingressat un total de 2.941,28 (dos mil nou-cents 
quaranta-un amb vint-i-vuit) euros durant tot l’any. Dos terços d’aquesta quantitat 
han estat donatius fets per particulars de forma totalment anònima, exactament el 
66,1 % (1.945,00 €). Un altre terç, el 33’9 % (996,28 €) l’han aportat associacions i 
empreses que han col·laborat amb l’Associació mitjançant el seu donatiu. 
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3. Subvencions d’institucions públiques 
 

La primera aportació en importància pel seu import han estat les subvencions de les 
institucions públiques que han col·laborat en el projecte, per un  import de 
55.746,56 (cinquanta-cinc mil set-cents quaranta-sis amb cinquanta-sis) euros. El 
principal avalador del nostre projecte és l’Ajuntament de Mataró, que fa la seva 
aportació per mitjà del FCCD, responsable de la seva auditoria i control. Tanmateix, 
aquesta quantitat correspon a dos exercicis, ja que, a causa del retard en 
l’abonament, la construcció del centre no va poder començar fins al gener del 2003. 
L’import de la subvenció de l’any 2002 no es va fer efectiu fins al gener de 2003, el 
taló corresponent s'havia pogut recollir el dia 31 de desembre mentre que la 
subvenció de l’any 2003 es va rebre la primera quinzena de desembre de 2003. Un 
altre ajuntament de la comarca que ha col·laborat és el d’Órrius, amb 200 €. 

 
 
4. Quotes d’associats 
 

El nombre de socis de l’Associació és aproximadament de quaranta. Les propostes 
per augmentar el nombre d’associats no han reixit. Tot i això, aquest concepte ha 
tingut un lleuger increment, amb 1.151 (mil cent cinquanta-un) euros. 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 
qual hi ha signat un conveni de col·laboració, han fet que puguem incloure 
pràcticament la totalitat dels diners de les quotes en els recursos destinats a 
cooperació. Per als anys vinents, és previst continuar l’intent de fer campanyes per 
captar socis nous, la qual cosa podria afavorir una font d’ingressos cada vegada 
més important per a ser destinada a projectes més petits o a sensibilització. 
 
 

5. Interessos bancaris 
 
Aquest és l’ingrés més petit, però completa el total d’ingressos amb 6,44 (sis amb 
quaranta-quatre) euros, cosa que significa el 0,01 % del total. 
 
 
 

DESPESES 
 
 
1. Projecte CENTRE EDUCATIU DE TOUBAKOUTA 
 

L’objectiu del treball de l’Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal ha estat 
durant els dos darrers anys, i ho serà també l’any 2004, la construcció d’un Centre 
Educatiu i d’Acollida a Toubacouta, amb un pressupost total 142.764,02 (cent 
quaranta-dos mil set-cents seixanta-quatre amb dos) euros. El total que s’ha 
transferit al Senegal l’any 2003 ha estat de 76.893 (setanta-sis mil vuit-cents 
noranta-tres) euros. Amb aquesta quantitat s’ha complert el compromís fixat per als 
exercicis 2002 i 2003 per part de la nostra entitat. Aquesta partida suposa més del 
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98% del total de sortides; això posa de manifest el que s’ha dit anteriorment sobre 
la rebuda de subvencions amb retard, que obliga a retardar l’aportació al projecte. 

 
 
2. Despeses de sensibilització 
 

Els actes de sensibilització realitzats el 2003 han tingut un cost total de 1.023,48 
(mil vint-i-tres amb quaranta-vuit) euros. Les despeses més grans han estat la 
impressió del díptic per a difondre les “VIII Jornades de Futbol Solidari” i les 
despeses complementàries que han originat. També s’han comprat d’un conjunt de 
fotografies realitzades en la seva estada al Senegal per la Sra. Marina Espriu, 
cooperant de l’Associació Planeta. Un altre grup de fotografies, les ha adquirit 
precisament aquesta entitat local de senegalesos, amb l’objectiu de compartir 
esforços i poder realitzar exposicions conjuntament, com, de fet, ja es va fer el mes 
de desembre passat. 
 
S’ha de dir una vegada més que la col·laboració de l’Escola de Santa Anna ha fet 
possible que, sense cap cost, s’hagin pogut fer les còpies necessàries de la Memòria 
2002 per a fer-les arribar a tots els ajuntaments de la comarca, i s’ha obtingut, 
d’alguns, el compromís de participar en el projecte el proper exercici. 

 
 
3. Despeses de funcionament i administració 
 

Aquestes despeses han estat les mínimes indispensables i han pujat un total de 
46.73 (quaranta-sis amb setanta-tres) euros, la qual cosa significa només el 0,06% 
del total de la despesa. Repetim que això és, en gran part, gràcies a la col·laboració 
de l’Escola Santa Anna. 

 
 
4. Despeses bancàries i retenció IRPF 
 

Tots aquests conceptes sumen un total de 155,33 (cent cinquanta-cinc amb trenta-
tres) euros, que és el 0,20% de la suma de despeses. És per això que tampoc no té 
una repercussió important en el balanç econòmic de l’entitat. A més, la quasi 
totalitat de la despesa és a causa dels costos de les transferències internacionals 
per enviar els diners a la contrapart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuació s’adjunta un resum comptable d’ingressos i despeses i les gràfiques 
corresponents 
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Resum comptable exercici 2003 
 

Concepte Import € % 
Campanyes sensibilització 18.219,06 23,34%
Donatius de particulars, empreses i associacions 2.941,28 3,77%
Interessos bancaris 6,44 0,01%
Quotes associats 1.151,00 1,47%
Subvencions Públiques 2002/2003 55.746,56 71,41%

Total entrades 78.064,34   
Transferències Senegal 2002/2003 76.893,00 98,43%
Despeses de sensibilització 1.023,48 1,31%
Despeses funcionament i administració 46,73 0,06%
Despeses bancàries i retenció IRPF 155,33 0,20%

Total despeses 78.118,54  

Saldo compte corrent a 01/01/03 3.138,98  

Saldo compte corrent a 31/12/03 3084,78  

 
 

Gràfics explicatius de com s'han distribuït els recursos 
 

Origen dels recursos Campanyes
sensibilització

Donatius de particulars,
empreses i associacions

Interessos bancaris

Quotes associats

Subvencions Públiques
2002/2003

 
 

Aplicació dels recursos

Transferències Senegal
2002/2003

Despeses de sensibilització

Despeses funcionament i
administració

Despeses bancàries i
retenció IRPF

 
 



aaepsenegal 33 Memòria 2003 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Informe  
seguiment projecte 
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1. DESCRIPCIÓ I FIXA 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 per aquest motiu no poden assistir a l’escola de 
secundària. 
 

 
 
2. 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 secundaria i no tenen mitjans per a 
desplaçar-se a diari o trobar una residència que els  permeti seguir els seus estudis. 
 
També ens hem compromès a sensibilitzar la nostra societat pel que fa a quines són les 
necessitats d’aquell país africà, fomentant la participació ciutadana en temes de 
cooperació i solidaritat internacional, i, de manera especial, entre els nois i les noies que 
aquí poden disposar de totes les comoditats i accedir a la seva formació. 
 
 
3. 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, 
per mitjà de l’Associació “Education Solidaire”, representada per Josep Artigas i Manuel 
Sales, aquest darrer com a responsable del projecte, és la responsable de la construcció i 
contracta empreses locals, actuant així com a contrapart. 
 
El projecte es va presentar al FCCD, amb el suport de l’Ajuntament de Mataró, per 
demanar l’ajut a través de les subvencions municipals per 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 la seva viabilitat. 
 
S’ha editat un díptic de fàcil distribució i comprensió per ajudar a la difusió i 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 del projecte en marxa (activitat que queda 
reflectida a la memòria corresponent a l’exercici de 2002). 
 
 

Número de projecte al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament: 905 

Nom del projecte: CENTRE EDUCATIU A TOUBAKOUTA 

País: SENEGAL Àrea geogràfica: ÀFRICA 

Període de l’informe: ANY 2003 
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Durant l’any 2003 s’ha tramès la memòria de l’entitat, corresponent a l’any 2002, i 
l’informe de seguiment corresponent al primer semestre del 2003, pel que fa a la 
construcció del Centre, a tots els ajuntaments de la comarca del Maresme, i s’ha obtingut 
el compromís d’alguns d’ells d’aportar la seva col·laboració en el proper exercici. 
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, durant aquest any, persones 
relacionades amb la nostra entitat, com són el P Jaume Pallarolas, provincial de l’Escola 
Pia a Catalunya i el P. Manuel Boguñà, 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 de responsables del FCCD durant l’any que ara s’acaba. 
 
 
4. CRONOGRAMA I DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LES ACTIVITATS 

REALITZADES DURANT EL PROCÉS 
 
Gener 2003 
 
La segona setmana de gener, acabats d’arribar els ajuts que l’Associació va transferir al 
Senegal, el topògraf marcà oficialment el terreny en presència dels representants de la 
Subprefactura de Toubacouta. 
 
En inscriure el terreny en el cadastre s’adonen que els límits no corresponen als que 
delimita el Pla de desenvolupament del poble, es decideix, d’acord amb les autoritats 
locals, adaptar la construcció al Pla urbanístic per tal de garantir el seu desenvolupament i 
fer-ho coincidir amb el traçat dels futurs carrers. 
 
El següent pas ha estat connectar-se a la xarxa d’aigua del poble, per fer-ho s’han 
instal·lat 260 metres de tub. Una aixeta dins del terreny assegura l’aigua per a la 
construcció. El fet que només hi ha aigua dues hores al matí i dues més a la tarda obligarà 
a la construcció d’un dipòsit. 
 
Febrer 2003 
 
Es neteja part del terreny i comença la fabricació de totxos de ciment per començar 
l’edificació de  la caseta d’obres i la tanca per delimitar el terreny. La sorra s’ha hagut de 
portar de fora, perquè la que hi ha a la zona és més pols que sorra i no va bé per a la 
construcció. 
 
Durant aquest mes també es confeccionen els plànols del que seran les casetes dels 
alumnes. Són habitacions per a sis persones que dormiran en lliteres de dos. En la primera 
fase també s’hi construirà la cuina, el magatzem i una petita sala d’estudi mentre no es 
pot construir la definitiva. 
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Es fan els fonaments per a la tanca. El fet de trobar un terreny més dur del que es 
pensava fa que aquesta feina s’allargui més del que estava previst atès que primer s’ha de 
mullar. 
 
Març 2003 
 
Tot i els problemes a trobar sorra de gra prou gran, s’acaben de fer els totxos que es 
necessitaran per a la construcció. El ciment també ha estat un problema, en aquest cas 
per raons reivindicatives de la gent propera a la fàbrica, que es troba a la zona de Dakar, 
ja que no compensa els propietaris dels terrenys on es fan les excavacions de pedra per a 
la seva fabricació. En les darreres manifestacions i enfrontaments la gent ha cremat els 
camions que esperaven per ser carregats. Tot això ha endarrerit la feina gairebé una 
setmana. 
 
Abril/Maig 2003 
 
Quan arriba el final de maig ja quasi estan acabades sis habitacions d’una capacitat de 
vuit persones. Queda la part de cimentar el terra, pintar i posar el fals sostre. Les portes i 
les finestres ja estan fetes i es posaran a principi de juny. 
 
També estan quasi acabats els lavabos, que són molt senzills i que estan pensats perquè 
puguin ser augmentats en nombre l’any vinent, quan arribi la nova subvenció. També està 
gairebé acabada la cuina i el rebost-magatzem  on es guardaran les olles i les cassoles així 
com l’arròs i el mill. L’habitació del responsable està una mica més endarrerida, però és 
cosa de dies. Així que s’acabi tot sabrem els diners que queden i es mirarà si es pot fer un 
dipòsit. En aquest moment només hi ha aigua tres hores i mitja per dia. Dues al mati i una 
i mitja a la tarda. Si volem tenir aigua durant tot el dia cal tenir un dipòsit on guardar-la. 
 
Juny 2003 
 
Comença a plantejar-se el fet d’acceptar inscripcions per al proper curs, ara és el moment 
de fer-ho per tal que els nois i les noies de la comarca puguin matricular-se a l’escola de 
secundària de Toubacouta. 
 
Encara que no és necessari que l’aportació sigui en diners, poden donar arròs, mill o 
cacauets. Als nois se’ls demana una aportació de 27.500 francs CFA. Malgrat que el cost 
de manteniment d’un noi i d’una noia és superior a 66.000 francs CFA, es considera que 
cal demanar-los una aportació perquè se sentint partícips de la gestió del Centre. 
 
Juliol 2003 
 
Arriben les primeres pluges. Tothom està molt content, això vol dir que la collita pot ser 
millor que la del darrer any. Ja tenim tots els dormitoris acabats i les sales d’estudi. Cal 
acabar els serveis. Hem de fer un forat a la tanca perquè l’aigua pugui sortir del recinte i 
anar cap el braç de mar que tenim no gaire lluny del nou Centre.  No hem posat el lavabo. 
Ens cal reestudiar el lloc on es rentaran la cara i les mans els alumnes. 
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Agost 2003 
 
La pluja no ens permet de continuar les construccions. Ens queda el dipòsit per fer. 
Aprofitem que tenim una bona parcel·la i hi plantem blat de moro. Volem que ens serveixi 
per alimentar els nostres interns quan vinguin els primers dies. Comencen a inscriure’s els 
primers alumnes. Els dormitoris serveixen ja per acollir un grup de mestres del cicle 
primari que vénen a Toubacouta per fer un curset sobre pedagogia. 
 
Setembre 2003 
 
Ja veiem que tindrem problemes amb els micos. Quan no estem al centre ells vénen i es 
mengen el blat de moro encara verd. Continuen les inscripcions encara que tímidament. Ja 
veiem que hi haurà més nois que noies. En el lloc on no hem conreat l’herba és molt alta. 
L’associació de joves de Toubacouta ve per desherbar gratuïtament. Consideren el Centre 
com una cosa d’ells. 
 
Octubre 2003 
 
Ja tenim inscrits vint nois i noies. Fixem el dia 2 com a darrer dia per acceptar les 
inscripcions per omplir les places que tenim, que són 24. Ens trobem que hi ha vuit nois i 
noies que esperen amb la inscripció a la mà. Decidim d’agafar-los tots. Farem una altra 
llitera. El dia 3 arriben els llits, les taules i les cadires. Ja tenim les olles i els perols per 
menjar. El dia 5 al vespre els 28 alumnes són a casa. Distribució d’habitacions i de feines 
per el tarannà de la vida de família que volem portar des del principi.  Comença la 
construcció del dipòsit d’aigua. La tercera setmana comencen les classes al col·legi de 
l’Estat, que tenim al davant, i al qual van tots els nostres joves. 
 
Novembre 2003 
 
Acabem el dipòsit d’aigua que ens permet de tenir aigua tot el dia, ja que fins ara només 
arriba aigua quatre hores per dia. Dues al matí i dues a la tarda. Els serveis ja estan 
operatius al cent per cent. Els mateixos alumnes arrangen el terreny, el fan més pla i 
netegen els llocs que no havien quedat nets d’herba.  Les construccions es paren perquè 
s’han acabat els diners que teníem per fer-ho. Dos dels interns han de canviar d’internat 
per no tenir els papers per estudiar al col·legi de Toubacouta. Però seran rebuts al nostre 
Centre de Sokone. Queden 26 interns: deu noies i setze nois. Es fa el projecte pedagògic 
del Centre. 
 
Desembre 2003 
 
Comencem a fer els plànols del que serà la sala d’estudi que pensem construir al mig del 
terreny per poder així recuperar les sales actuals i poder doblar la capacitat d’acollida. 
Podrem ser 48 interns l’any vinent. Continua la formació del monitor encarregat de 
l’internat. Fem trobades amb els directors dels centre d’Oussouye, de Mlomp i dels tres de 
Sokone.  
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5. VALORACIÓ DE LA MARXA DEL PROJECTE 
 
5.1. Valoració global sobre els resultats, activitats i despeses. 

Com s’havia previst, es va obrir el Centre als nois i a les noies dels pobles de 
rodalies de Toubacouta el dia 5 d’octubre. S’ha de dir que la majoria de les coses 
estaven acabades i que el monitor, en Benjamin Diouf, havia estat format per 
aquesta tasca amb l’ajut dels monitors Monique Thiaw, Pierre Mama Diouf i Manel 
Sales. Aquest darrer, també responsable del control de la construcció del Centre. 
 
El primer dia hi havia quasi la totalitat dels nois i noies inscrits, però dos nois i dues 
noies s’havien apuntat a Sokone sense haver avisat a Toubacouta. Això ens va fer 
augmentar el nombre de residents a 28 en lloc dels 24 que s’havien previst. Davant 
la impossibilitat d’enviar-los a casa seva es van fer dues lliteres més i es van 
comprar quatre matalassos per poder-los acollir. La setmana anterior es va aprofitar 
per comprar tot el material de cuina i les coses imprescindibles per a la neteja del 
Centre.  
 
El dia 6 d’octubre l’escola de secundària on aniran a estudiar els nois i noies 
residents al Centre no va obrir com estava previst. Es va continuar amb el procés 
d’inscripció i aquest retard va permetre continuar la neteja de tot el terreny i dels 
voltants de la tanca. Així s’allunyaven les serps que són bastant abundants en 
aquest sector. 
 
Molt aviat es va poder veure que l’aigua esdevenia el principal problema de la vida 
al centre. Només hi havia dues hores d’aigua al matí, que coincideixen amb l’hora 
d’entrada a l’escola i al vespre n’hi havia una hora i mitja. Això ha obligat a la 
construcció d’un dipòsit per poder guardar l’aigua i tenir-ne durant tot el dia. 
Aquesta despesa, que no s’havia previst inicialment, ha desequilibrat el pressupost, 
compensat per un avançament de la caixa de Sokone, esperant l’arribada de les 
quantitats promeses des de Catalunya. Dos grans dipòsits de mil litres cadascun 
han fet la vida molt més agradable a tota la família de residents. 
 
Dos dels nois es van adonar que no tindrien la plaça promesa a l’escola de 
Toubacouta a causa de la manca d’un dels papers necessaris per a la inscripció. La 
mare va demanar de poder-lo portar al centre que els escolapis tenen a Sokone, i 
així es va fer. Allà van tenir lloc per continuar estudiant. 
 
La vida al Centre de Toubacouta està organitzada per grups que s’ocupen de les 
diferents instal·lacions i tasques: cuina, serveis, patis, habitacions. Tots els nois i 
noies van passant per les diferents activitats i sota la tutoria del monitor vetllen 
perquè tot estigui net i es mengi a l’hora. 
 
Durant els caps de setmana es realitzen diferents activitats. Fins aquest moment ja 
hi ha hagut un camp d’escoles, una sessió de formació per a joves dels pobles 
propers i se n’està preparant  una altra, que esta previst fer-la el desembre. Les 
relacions amb la gent del poble són molt bones i no hi ha dia que no vingui algú a 
preguntar si ja estem fent les inscripcions per a l’any vinent. 
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La collita del blat de moro que es va sembrar el mes d’agost ha estat un fracàs. Les 
mones dels boscos propers se l’han menjat gairebé tot. Pel proper any es preveu 
fer un altre tipus de conreu, com carabasses o síndries. 
 
Els alumnes preparen un hort per col·laborar a la seva subsistència i així poder tenir 
més variació en els menjars. S’ha de dir que el menú és bastant igual cada dia, com 
passa en aquest país. L’esmorzar és mill amb sucre, el dinar arròs i peix, i el sopar 
torna a ser mill i peix, normalment amb salsa de cacauet. Voldríem fer algun dia 
carn, però caldrà estudiar abans el pressupost més detingudament. 
 
Les hores d’estudi es respecten sempre, i el monitor està a l’aguait que es 
compleixin. Tots esperen que els resultats seran bons, així com les primeres notes 
del mes de febrer vinent. 

 
 

5.2. Valoració sobre el grau de participació social i institucional dels 
col·lectius implicats i sobre el mecanisme d’execució del projecte. 
Una associació de joves del poble de Toubacouta va venir un diumenge per ajudar 
a tallar i treure l’herba que havia crescut molt durant l’estació de pluges. Al final de 
la feina se’ls va donar una quantitat simbòlica perquè es compressin una pilota de 
futbol per a l’equip del poble. 
 
Per la gent de països industrialitzats, com Catalunya, pot semblar poc important, 
però és rellevant com s’ha procurat fer coincidir el temps de construcció amb el 
període que el camp no és cultivable. Mentre que quan les pluges s’apropaven els 
obrers podien anar a cultivar els seus conreus, com ha passat en els mesos que 
aquest segon informe de seguiment comprèn. 
 
 

5.3. Recomanacions pràctiques sobre el projecte. 
La bona acollida que donen les institucions corresponents al projecte, el treball de 
l’AAEPS i, sobretot, l’experiència i capacitat de treball de la gent que fa la seva feina 
al Senegal han fet que el projecte sigui, ara per ara, un èxit. Cal, però, començar a 
pensar  que pugui funcionar molt de temps i que els seus beneficiaris puguin rebre 
el servei que es mereixen. És per això que per al proper any ens hem animat a 
promoure l’ampliació del projecte amb la construcció d’un pou, que garantirà el 
subministrament d’aigua dolça, i també l’arribada de l’electricitat, que beneficiarà el 
funcionament del Centre, i permetrà ampliar les hores d’estudi dels alumnes; a 
més, se’n veuran beneficiats en primer lloc, l’escola de secundària que es troba als 
terrenys veïns i en segon lloc les persones que pel camí es podran connectar a la 
nova línia. 
 
Podem assegurar que el nostre serà el centre més econòmic per a les famílies dels 
que hi ha en aquesta regió. Però per això cal anar pensant en una campanya de 
beques a Catalunya per a que els nois i les noies de la regió puguin seguir els seus 
estudis. 
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6. INFORME DE SITUACIÓ ECONÒMICA DEL PROJECTE 
 
A l’informe lliurat al FCCD s’hi relacionen les despeses existents fins a la segona quinzena 
del mes de novembre de 2003. 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. 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. 
 
Els responsables han visitat altres centres per demanar consell als educadors que els 
dirigeixen. Hem preguntat com organitzen la cuina i quina és la col·laboració que 
demanen als alumnes que hi viuen. Entre les factures d’aquest semestre n’hi ha encara 
moltes de carburant; és perquè gran part d’aquestes corresponen a les visites als centres 
de Mbar, Kedougou, Oussouye, Mlomp, Diembering, Foundione, Kafrine, Gossas, Ndofane 
i Dakar i d’altres són resultat dels transports que s’han fet amb vehicles propis quan la 
poca quantitat de material a transportar feia enormement car el lloguer d’un camió. 
 
En el moment de tancar l’informe ja s’han enviat la totalitat dels diners compromesos per 
aquest any, malgrat que no s’ha disposat de les subvencions fins el mes de desembre. Per 
altra banda, la construcció amb aquests darrers diners s’executarà durant el primer 
semestre de 2004. 
 
Una observació important per a la lectura d’aquest informe és que els diners que s’han 
transferit al Senegal són els rebuts de la subvenció vehiculada mitjançant el Fons Català, 
més els recursos obtinguts per l’Associació d’amics de l’Escola Pia al Senegal amb la seva 
labor de sensibilització, sempre amb l’ajut d’altres col·lectius integrats en la gran família 
que és l’Escola Pia de Santa Anna a Mataró. 
 
 
7. RESUM GRÀFIC 
 

 
 

Dibuix de la distribució dels habitatges i serveis previstos al Centre 
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Una de les casetes amb capacitat per a vuit alumnes 
 
 

Estat del terreny després del 
període de pluges, quan encara 
no havien arribat els alumnes. 
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Interior d’un dels habitatges 

 

 
 

En primer terme la cuina i el rebost, darrere dues de les casetes 
 

 
 

Vista frontal d’un dels habitatges 
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8. Annexos 
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Díptic AAEPS any 2002/2004 – projecte Toubakouta 
 



aaepsenegal 45 Memòria 2003 
 

 
 
 
 
 

 
 

Portada díptic editat en motiu de les “VIII Jornades de Futbol Solidari” 
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ESTATUTS ASSOCIACIÓ D’AMICS DE L’ESCOLA PIA AL SENEGAL 
 
 
Capítol 1.  
LA DENOMINACIÓ, ELS FINS I EL DOMICILI. 
 
Article 1. 
 
Amb la denominació “ASSOCIACIÓ D’AMICS DE L’ESCOLA PIA AL SENEGAL” es 
constitueix l’associació, que, a l’empara de l’article 22 de la constitució regularà les seves 
activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de 
juliol) i els seus estatuts. 
 
Article 2. 
 
Els fins de l’Associació són: 
 

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 per 
mitjà 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 l’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. 

 
En queda exclòs tot ànim de lucre. 
 
Article 3. 
 
1. El domicili de l’Associació s’estableix a Mataró, i radica a la plaça de Santa Anna 

número1 (Edifici Escola Pia Santa Anna). 
2. El domicili social assenyala l’àmbit d’activitat principal de l‘entitat, si bé qualsevol altra 

referència geogràfica (local, estatal o internacional) resultarà igualment significativa de 
l’àmbit territorial. 

 
 
Capítol 2.  
ELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I LES SEVES OBLIGACIONS. 
 
Article 4. 
 
Poden formar part de l’associació totes les persones, sigui quina sigui la seva edat. Han de 
presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre 
això en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’Assemblea General més 
immediata.  
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Els membres menors d’edat, si n’hi ha, no tenen vot a les assemblees, i no poden elegir ni 
ser elegits membres de la Junta Directiva. La seva sol·licitud per formar part de 
l’Associació inclourà l’autorització del pare o mare, tutor o tutora, i les seves quotes seran 
voluntàries. 
 
Article 5.  
 
Són drets dels membres de l’Associació: 

a) Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General. 
b) Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius. 
c) Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas. 
d) Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’Associació, 

d’acord amb els normes legals i estatutàries. 
e) Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui 

contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels 
objectius socials. 

f) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta 
Directiva o dels mandataris de l’Associació. 

g) Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries. 
h) Rebre informació sobre les activitats de l’Associació. 
i) Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva 

disposició. 
j) Formar part dels grups de treball. 
k) Posseir un exemplar dels estatuts. 
l) Consultar els llibres de l’Associació. 

 
Article 6. 
 
Són deures dels membres de l’Associació: 

a) Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per 
assolir-les. 

b) Contribuir al sosteniment de les despeses de l’Associació amb el pagament de 
quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i 
aprovades d’acord amb aquests. 

c) Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries. 
d) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern, així com 

mantenir la col·laboració que calgui pel bon funcionament de l’Associació. 
 
Article 7. 
 
Són causes per ser donat de baixa de l’Associació: 

a) Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva 
decisió a la Junta Directiva. 

b) No satisfer les quotes fixades. 
c) No complir les obligacions estatutàries. 

 
 
Capítol 3.  
L’ASSEMBLEA GENERAL. 
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Article 8. 
 
1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació, els seus membres en formen part 

per dret propi i irrenunciable. 
2. Els membres de l’Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, 

decideixen per majoria simple els assumptes que són de la seva competència. 
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els 

absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar. 
 
Article 9. 
 
L’Assemblea General té les facultats següents: 

a) Modificar els estatuts de l’Associació. 
b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat. 
c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar 

els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment 
de les despeses de l’Associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern. 

d) Aprovar el pla d’actuació anual, que presentarà la Junta Directiva. 
e) Acordar la dissolució de l’Associació. 
f) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n. 
g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública. 
h) Aprovar el reglament de règim intern. 
i) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats 

i les associades. 
j) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i 

baixes d’associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva. 
k) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap 

altre òrgan de l’Associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article 
té un caràcter merament anunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea 
General. 

 
Article 10. 
 
1.  L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels 

mesos compresos entre desembre de l’any en curs i febrer de l’any següent, ambdós 
inclusivament. 

2.  L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre 
que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats no 
inferior al 10%, en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins del termini de trenta 
dies a comptar des de la sol·licitud. 

 
Article 11. 
 
3.  L’assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant convocatòria, que ha de 

contenir com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió. 
4.  La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, 

individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació 
actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’Associació. 
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5.  Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’Associació. Si no hi 
és, l’han de substituir successivament, el vice-president o el vocal de més edat de la 
Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva. 

6.  El secretari redactarà l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, 
amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric 
de les votacions i la llista de les persones assistents. 

 Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió 
anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol 
altre document ha d’estar a disposició dels socis al local social. 

 
Article 12. 
 
1.  L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones 

associades presents. 
2.  Un nombre d’associats no inferior  al 10% dels associats pot sol·licitar a l’òrgan de 

govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar i, si ja s’ha 
convocat l’assemblea, sempre que ho facin dins del primer terç del període comprès 
entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. La sol·licitud també 
es pot fer directament a l’assemblea, que decideix el que considera convenient, però 
únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia 
comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria dels dos terços de les 
persones presents. 

 
Article 13. 
 
1.  En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de 

l’associació. 
2.  Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents. 
3.  Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la 

dissolució de l’Associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la 
integració en una ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres 
parts dels assistents. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten 
diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents 
mitjançant vot secret. 

4.  Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels 
socis i sòcies i dels seus domicilis i telèfons certificada pel secretari amb el vistiplau del 
president. 

 
 
Capítol 4. 
LA JUNTA DIRECTIVA. 
 
Article 14. 
 
1.  Regeix, administra i representa l’Associació la Junta Directiva, que componen el 

president, el vice-president, el secretari, el tresorer i els vocals (aquests darrers, fins un 
màxim de set). Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents. 
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2.  L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació 
de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver 
acceptat el càrrec. 

3.  El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, 
amb el vistiplau del president també sortint, i s’han de comunicar al Registre 
d’Associacions. 

 
Article 15. 
 
1.  Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de cinc anys, 

sense perjudici que puguin ser reelegits. 
2.  El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat 

pot esdevenir-se per: 
a)  Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els 

motius. 
b)  Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec. 
c)  Baixa com a membre de l’Associació. 
d)  Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el 

que estableix l’article 13.3. d’aquests estatuts. 
3.  Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió 

de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’Associació pot 
ocupar provisionalment el càrrec vacant. 

 
Article 16. 
 
1.  La Junta Directiva té les facultats següents: 

a)  Representar, dirigir i administrar l’A ssociació de la manera més àmplia que 
reconegui la Llei, així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea 
General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea 
estableixi. 

b)  Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels 
organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els 
recursos pertinents. 

c)  Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació. 
d)  Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els 

membres de l’Associació han de satisfer. 
e)  Convocar l’Assemblea General i controlar que es compleixin els acords que s’hi 

adoptin. 
f)  Proposar a l’Assemblea General un “Pla d’actuació anual”. 
g)  Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General 

perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent. 
h)  Contractar els empleats que l’Associació pugui tenir. 
i)  Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb 

normalitat. 
j)  Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins 

de l’Associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme. 
k)  Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hauran d’encarregar de cada grup 

de treball, a proposta dels mateixos grups. 
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l)  Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i 
altres persones, per aconseguir: 

• subvencions o altres ajuts, 
• l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i 

comunicació. 
m) Obrir comptes corrents a qualsevol entitat bancària i disposar dels fons que hi 

hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina en l’article 30. 
n)  Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst aquests estatuts i 

donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General. 
o)  Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun 

altre òrgan de govern de l’Associació o que li hagi estat delegada expressament. 
 
Article 17. 
 
1.  La Junta Directiva convocada prèviament pel president o per la persona que el 

substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres 
decideixin, i que en cap cas serà superior a dos mesos. 

2.  S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el 
president o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen. 

 
Article 18. 
 
1.  La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i 

hi ha un quòrum de la meitat més un. 
2.  Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es 

convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del 
president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària 
sempre. 

3.  La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents. 
 
Article 19. 
 
1.  La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses 

comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços 
dels seus membres. 

2.  També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la 
funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas. 

 
Article 20. 
 
1.  Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en l’acta de la reunió, que és 

obligatòria i ha d’anar signada pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la 
Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni.  

 
 
 
Capítol 5. 
EL PRESIDENT I EL VICE-PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ. 
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Article 21. 
 
1.  Són pròpies del president les funcions següents: 

a)  Dirigir i representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i 
de la Junta Directiva. 

b)  Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta 
Directiva. 

c)  Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat. 
d)  Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta 

Directiva. 
e)  Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’Associació. 
f)  Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin 

l’Assemblea General o la Junta Directiva. 
2.  El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vice-president, pel secretari 

o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre. 
 
 
Capítol 6. 
EL TRESORER I EL SECRETARI. 
 
Article 22. 
 
El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, com també 
l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Portar un llibre de caixa. 
Signar els rebuts de quotes i altres documents comptables. Pagar les factures aprovades 
per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president. 
 
Article 23. 
 
El secretari ha de custodiar la documentació de l’Associació, tenir cura del seu l’arxiu, 
aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta 
Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de 
registre d’associats i associades. 
 
 
Capítol 7. 
LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL. 
 
Article 24. 
 
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, la poden plantejar, la 
pròpia Junta Directiva o els membres de l’Associació que vulguin formar-la, que n’han 
d’assabentar a aquesta i explicar les activitats que es proposen dur a terme. Sempre 
estaran coordinades per un membre de la Junta elegit pels associats que la formin,  que 
presentarà periòdicament un informe detallat de les seves actuacions. 
 
 
Capítol 8. 
EL RÈGIM ECONÒMIC. 
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Article 25. 
 
Aquesta Associació no té patrimoni fundacional. 
 
Article 26. 
 
Els recursos econòmics de l’Associació es nodreixen de: 

a)  les quotes que fixa l’Assemblea general per als seus membres, 
b)  les subvencions oficials o particulars, 
c)  les donacions, les herències o els llegats, 
d)  les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se. 

 
Article 27. 
 
Tots els membres de l’Associació tenen l’obligació de mantenir-la econòmicament, 
mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea 
General, a proposta de la Junta Directiva. 
L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals -que 
s’abonaran per trimestres, semestres o anys, segons el que disposi la Junta Directiva- i 
quotes extraordinàries. 
 
Article 28. 
 
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre. 
 
Article 29. 
 
En els comptes en entitats bancàries, hi ha de figurar les signatures del president, vice-
president, secretari i tresorer. 
Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la 
del tresorer o bé la del president. 
 
 
Capítol 9. 
RÈGIM DISCIPLINÀRI. 
 
Article 30. 
 
L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis o sòcies que 
incompleixin les seves obligacions. 
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions 
corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’Associació, segons 
el que estableixi el reglament intern. 
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o 
comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador 
i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, 
que ha de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern, que en donarà compte a 
l’Assemblea General. 
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Els socis o sòcies sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden 
sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les 
resolucions de sobreseïment oportunes. 
 
 
Capítol 10. 
LA DISSOLUCIÓ. 
 
Article 31. 
 
L’Associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter 
extraordinari expressament per aquest fi. 
 
Article 32. 
 
1.  Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures 

oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’Associació, com a la 
finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent. 

2.  L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui 
necessari. 

3.  Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva 
responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret 
voluntàriament. 

4.  El romanent net que resulti de la liquidació s’haurà de lliurar directament a la comunitat 
escolàpia del Senegal. 

5.  Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats 
anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva, si l’Assemblea 
General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment 
designada. 

 
 
Segueixen les signatures de tots els socis fundadors 
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STATUTS DE L’ASSOCIATON « EDUCATION SOLIDAIRE » 
 
 
ARTICLE I : DISPOSITIONS GENERALES –CREATION, DENOMINATION, SIEGE- : 
 
L’an deux mille un 
Et le 08.05.2001 
 
Il a été créé selon les dispositions du Décret Ministériel 76.040 du 16 janvier 1976, 
l’Association dénommée « Association Education Solidaire » (en abrégé A.E.S.), dont le 
siège est à L’immeuble dénommé « Kër Casani » villa n° 2141 à la Sicap Dieuppeul de 
Dakar. 
Ce siège peut être transféré en tout autre lieu sur décision de l’Assemblée générale. 
 
L’Association a une durée illimitée. Elle n vise aucun but lucratif. Elle obéit au principe de 
solidarité et elle est apolitique. 
 
ARTICLE II : OBJET 
 
L’Association a pour but de : 
- Participer à la politique du pais de l’éducation -de qualité- « pour tous ». 
- Promouvoir la solidarité des personnes et institutions pour aider à l’éducation des enfants 
et jeunes, surtout les plus défavoriser.  
 
Dans la poursuite de son objet ci-dessus précité l’association se propose de : 
- Etablir des relations de partenariat avec des personnes et des institutions nationales et 
étrangères en vue d’aider à la création et au fonctionnement des activités et des œuvres 
éducatives dans le pays, surtout pour les enfants et les jeunes les plus défavorisés. 
- Sensibiliser et encourager les personnes, notamment jeunes, au volontariat pour 
l’éducation pour tous. 
 
L’Association «Education Solidaire » veut travailler en communion et collaboration avec les 
autres associations et institutions éducatives qui visent le même objet. 
 
ARTICLE III : DE LA QUALITE DE MEMBRE ET DE LA DEMISSION 
 
A/ Peuvent postuler à la qualité de membre de l’Association «Education Solidaire », les 

personnes qui souscrivent aux conditions suivantes : 
- Acceptation des présents statuts, 
- Faire partie de la D.S.O.E.P. (association : démarcation du Sénégal de l’Ordre 

des Ecoles Pies) ou collaborer dans ses activités et/ou œuvres éducatives. 
- Participation aux frais de fonctionnement de l’Association et à ses activités. 

Peut être membre d’honneur toute personne physique ou morale ayant contribué à l’essor 
de l’association. 
 
B/  Un membre peut être considéré démissionnaire lors qu’il informe de sa décision au 

président et formalise sa démission de l’Association par lettre adressée à cette 
autorité.  
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L’autorité compétente de l’Association peut renvoyer un membre lors que celui-ci a été 
jugé coupable d’une des fautes graves, spécifiés  dans le Règlement Intérieur de 
l’Association.  

 
ARTICLE IV : LES ORGANES DE L’ASSOCIATION ET LEUR MODE DE 
FONCTIONNEMENT  
 
Ce sont l’Assemblée Générale des membres, le Comité Exécutif. 
 
A/ L’ASSEMBLEE GENERALE : 
 
L’Assemblée Générale est l’instance suprême de l’Association. Elle est composée de tous 
ses membres à jour de leurs cotisations. 
L’Assemblée Générale se réunit de plein droit une fois par an au minimum sur convocation 
du Président et à une date déterminée par le Comité Exécutif. L’ordre du jour est préparé 
par le Comité Exécutif sur instruction donnée par le Président de l’association.  

 
L’Assemblée est chargée de : 

a) Approuver les statuts, de les modifier ou changer. 
b) Elire le Comité Exécutif. 
c) Approuver ou modifier le plan d’action annuel proposé par le Comité Exécutif. 
d) Discuter, approuver ou rejeter le rapport annuel du Président, d’émettre des 

suggestions et des réactions ; de veiller sur la gestion économique de 
l’Association et de ses activités visant l’objet de l’association, en approuvant le 
budget prévisionnel, et en étudiant le bilan financier présenté par le trésorier 
général.  

e) De décider sans appel de l’admission des personnes qui demandent à être 
membre de l’association ; d’accepter leur démission ou exclusion. 

f) Il approuve le Règlement Intérieur de l’Association, élaboré par le Comité 
Exécutif. 

g) Approuver la dissolution de l’Association. 
 

Les décisions sont prises à l’unanimité au à défaut à la majorité absolue des membres 
présents. 
Si cette majorité n’est pas obtenue à l’issue du vote, un deuxième tour doit être organisé 
et les décisions sont alors prises à la majorité relative des membres votants. 
Cette Assemblée Générale des membres ne peut valablement délibérer, que si elle réunit 
effectivement le tiers des membres qui sont à jour aussi de leur cotisation. 
Si le quorum n’est pas atteint à la première convocation une deuxième assemblée 
générale est convoquée dans la quinzaine qui suit. 
Dans ce cas l’assemblée pourra délibérer quel que soit le nombre de membres présents. 

 
L’assemblée peut se réunir en session extraordinaire à la demande des 2/3 ou de la 
majorité absolue des membres à jour de leur cotisation. 
Les règles de fonctionnement d’une telle assemblée sont les mêmes que celles prévues ci-
dessus.  
 
B/ LE COMITE EXECUTIF : 
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Il est composé de 8 membres élus par l’Assemblée Générale : Un président, qui est le 
président de l’Association, un Vice-président, un trésorier général et son adjoint, un 
secrétaire exécutif et son adjoint et deux commissaires aux comptes. 
 
L rôle du Comité Exécutif est de : 

a) Représenter l’Association vis à vis des pouvoirs publics, des tiers et de la justice. 
b) Délibérer et statuer sur tous ses intérêts. 
c) Mettre en application et exécuter les décisions prises per l’Assemblée Générale. 
d) Proposer des modifications des statuts à l’Assemblée Générale. 
e) Elaborer le Règlement Intérieur de l’Association le proposer à l’Assemblée 

Générale pour adoption. Faire aussi des propositions de modifications à 
l’Assemblée. 

f) Promouvoir les relations de partenariat et de collaboration avec d’autres 
personnes physiques ou morales susceptibles de contribuer à la réalisation des 
objectifs de l’Association.. 

g) Préparer le budget prévisionnel annuel et présenter le bilan financier à 
l’Assemblée Générale pour approbations 

h) Fixer le taux d’adhésion et de participation à l’Association. 
 
Les membres du Comité Exécutif sont élus pour un mandat de 4 ans renouvelables. 
L Comité Exécutif se réunit une fois par mois et chaque fois que les besoin l’exigent. Ses 
décisions sont prises à la majorité simple des membres. En cas d’égalité la voix du 
président est prépondérante pour départager. 
Le Comité Exécutif est investi des pouvoir les plus étendus pour agir au nom de 
l’Association et accomplir tous les actes ou opérations relatif à son objet. 
Les fonctions de membre du Conseil Exécutif ne sont pas rémunérées. 

 
ARTICLE V : LES RESSOURCES DE L’ASSOCIATION  
 
Le financement de l’Association est assuré par les droits d’adhésion et les cotisations des 

membres. Le montant des dites cotisations est fixé par le Comité Directeur. 
 
Avec le produit des cotisations, des manifestations non lucratives organisées dans le cadre de 

ses activités, et les subventions et dons des partenaires nationaux et étrangers sont pris en 
charge les dépenses de fonctionnement de l’Association et des activités engagées par elle. 

 
Tous les fonds perçus et destinés au fonctionnement de l’Association et des activités engagées 

par elle seront déposés dans un compte bancaire ouvert au nom de l’Association. Les 
opérations bancaires se feront avec la signature soit du Président soit du Trésorier Général. 

 
ARTICLE VI : MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 
 
Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par l’Assemblée Générale extraordinaire 

convoquée à cet effet et réunissant les 2/3 des membres présents à jour de leurs 
cotisations. 

La dissolution de cette Association ne peut être prononcée que par l’Assemblée Générale 
convoquée à cet effet et réunissant les 2/3 des membres de l’Association à jour de leurs 
cotisations. 
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Si le quorum n’est pas atteint à la première convocation, une deuxième assemblée peut être 
convoquée dans la quinzaine qui suit, et elle pourra valablement statuer, quel que soit le 
nombre des membres présents. 

La décision de dissolution ne peut être prise, qu’à la majorité des 2/3 des membres présents 
et à jour de leurs cotisations. 

L’Assemblée qui prononce la liquidation désigne un liquidateur qui aura mission après 
apurement du passif, d’affecter l’actif ainsi constitué à une œuvre humanitaire ou à autre 
association poursuivant le même but. 

 
 
 
Adopté à Dakar 
Le 08.05.2001 
Par l’Assemblée Générale Constitutive. 
 
 
 

Le Président      Le Secrétaire de Séance 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


