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La que teniu a les mans és la quarta Memòria anual de l’Associació d’Amics
de l’Escola Pia al Senegal, que en aquesta ocasió correspon a l’exercici de
2004. El 2005, el cinquè de l’entitat, ha de portar un interessant debat sobre
quina ha de ser la mecànica de funcionament per aconseguir els nostres
objectius, debat que en part ja s’ha iniciat durant el 2004. L’intent de formalitzar
comissions de treball i la recerca de fórmules per compartir la responsabilitat i
el treball en tots els àmbits d’actuació en seran l’origen.
Com cada any, la primera activitat important de l’Associació va ser l’Assemblea
anual de l’entitat, que va aprovar l’informe de la gestió realitzada durant
l’exercici anterior i es va plantejar el Pla d’Actuació per al 2004. Ja podem
anunciar que no s’ha complert com s’havia previst, però no per això l’activitat
ha deixat de ser intensa i enriquidora, especialment en el camp de la
sensibilització.
Per altra banda, el 2004 ha estat el darrer del nostre segon projecte: la
construcció d’un Centre Educatiu i d’Acollida a Toubacouta. Projecte ambiciós
però que hem aconseguit fer realitat. Ara només resta acabar la construcció
amb els recursos econòmics aconseguits durant el darrer exercici i podrem ferne el darrer informe de seguiment, l’avaluació i el tancament. En tot cas,
formen part d’aquesta memòria els informes corresponents a l’exercici.
Us lliurem, doncs, una publicació que pretén, a més de deixar constància de la
nostra activitat, donar-nos a conèixer per 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 al que és pitjor, a deixar el lloc on han nascut i tenen la seva família
per cercar altres mitjans per a la seva subsistència.
amicsepsenegal

5

Memòria 2004

3. Qui som?
amicsepsenegal

6

Memòria 2004

Breu història de l’entitat
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.
És a partir del coneixement de la tasca que alguns escolapis catalans estan realitzant al
Senegal i sensibilitzats de la precarietat en què 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, preferentment 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 a 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 i 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.
amicsepsenegal
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Fitxa de l’entitat
Entitat

ASSOCIACIÓ D’AMICS DE L’ESCOLA PIA AL SENEGAL

Adreça

Plaça Santa Anna, 1 – 08301 MATARÓ

Tel. Contacte
a/e
web
Descripció

Objectius

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

VOCAL 7

Jordi Truñó i Gual

Grups d’Amistat

VOCAL 8

Anna Puig i Maymí

Grups d’Amistat

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
ASSOCIACIÓ D’AMICS DE L’ESCOLA PIA AL SENEGAL
G 62446299
núm. Reg.Gral.Entitats
núm. Reg.Mpal.Entitats
24516
326
Número associats (31/12/03) 42
data constitució
13/desembre/2000
responsables projectes
Joaquim Fernà ndez (93 755 11 22) i Francesc Vea (93 757 86 94)
adreça
Plaça Santa Anna, 1 – ESCOLA PIA SANTA ANNA
població
comarca
MATARÓ
MARESME
codi postal
08301
telèfon
fax
93 755 11 22
93 790 65 65
a/e
aaepsenegal@escolapia.net
DADES BANCÀRIES
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
nom o raó social
NIF
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4. Què fem?
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Assemblea General 2003
L’Assemblea General Ordinària corresponent a l’any 2003, va tenir lloc el 5 de febrer de
2004, a la Sala d’Actes del col·legi Santa Anna de Mataró, amb l’assistència del P. Josep
Ma. Comadran, rector de la Comunitat Escolapia de Mataró i del Sr. Francesc Melero,
aleshores regidor de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de la ciutat i responsable de
la secció de Cooperació.
Hi van assistir un nombre elevat d’associats, que després de la benvinguda del president
de l’entitat, el P. Joan Herrero, el qual va llegir una carta del P. Sales des de Senegal, van
rebre informació de la gestió realitzada i van aprovar l’estat de comptes corresponents a
l’exercici 2003. Així com de l’estat del projecte de construcció d’un CENTRE EDUCATIU I
D’ACOLLIDA 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 inicial de només nou mil euros.
L’Assemblea també va aprovar el Pla d’actuació i el Pressupost per a l’any 2004. La quota
dels associats no pateix cap modificació. Pel que fa a les activitats previstes per a tot
l’any, és plantegen tres apartats en el Pla d’Actuació que s’aprova:
1. Projectes i Formació
• De forma coordinada amb la Fundació Educació Solidària, s’estudiaran les
demandes dels escolapis del Senegal per tal de poder redactar i elaborar un nou
projecte que sigui viable amb la capacitat i recursos de què disposa la nostra
associació.
• Elaboració dels corresponents informes de seguiment del projecte de construcció
d’un “Centre Educatiu a Toubacouta”.
• S’estudiarà la viabilitat de presentar sol·licituds de subvenció a més institucions i
entitats.
• Preparació i execució d’un viatge al Senegal per conèixer la realitat econòmica i
sociocultural d’aquell país, avaluar el valor de la feina que s’ha fet i portar noves
propostes de projectes per treballar.
• Organització d’una trobada d’associacions i voluntaris relacionats amb l’Escola Pia
de Catalunya i la Fundació Educació Solidària.
• Continuar les converses per estudiar la possibilitat de presentar un projecte
conjuntament amb l’Associació Planeta relacionat amb l’educació.
• Inscripció a cursos de preparació i formació encaminada a la redacció de projectes
de cooperació i sensibilització.
2. Sensibilització
• Elaboració de criteris i objectius per a una nova exposició sobre el Senegal, la labor
de l’Escola Pia i què és l’AAEPSenegal.
• Creació del material i disseny dels suports per a la nova exposició.
• Intensificació de les campanyes de sensibilització i difusió dels projectes actual i
futur 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 dels projectes actual i
futur dirigida al col·lectiu d’antics alumnes de l’escola.
amicsepsenegal
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•
•
•
•
•
•

Extremar la col·laboració amb l’Associació d’Antics Alumnes i l’Associació de
Mares i Pares de Santa Anna, organitzant actes i conferències conjunts per
sensibilitzar de la situació escolar de les noies i els nois del Senegal.
Participació i col·laboració amb la campanya “Futbol Solidari 2004” organitzada pels
Grups d’Amistat de Santa Anna.
Propostes i fonaments per a una campanya per a la recerca de recursos durant les
Festes de Nadal amb la intenció que esdevingui una tradició.
Organització de trobades, conferències i exposicions en alguns dels barris de la
ciutat, per a la qual cosa s’utilitzaran espais públics de titularitat municipal com per
exemple els Centres Cívics.
Organització d’actes públics conjuntament amb altres entitats que també treballin
per al Senegal a Mataró, i altres entitats representades en el Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació.
Promoció i difusió a través dels mitjans de comunicació de les activitats que es
realitzin.

3. Economia i promoció
• L’elaboració de propostes i projectes per a la captació de nous associats.
• Seguiment de l’estat comptable de l’Associació i recomanacions per incrementar els
ingressos.
• Elaboració de la memòria econòmica anual i pressupost.
• Captació de beques per fer front a les despeses de l’estada dels alumnes al nou
Centre de Toubacouta.
• Redacció d’un protocol d’actuació per poder oferir desgravacions fiscal als donants
en el cas de les beques.
El pressupost aprovat per l’Assemblea i els imports en el tancament de l’exercici anterior
van ser els següents:
Concepte

Pt.2004

Saldo anterior
VIII Jornades Futbol Solidari
Subvencions Públiques 2002
Donatius anònims
Subvencions Públiques 2003 - Sol·licitat per al 2004
Col·lectes actes sensibilització (també Primera Comunió)
VIII Jornades Futbol Solidari
Donatius altres entitats i associacions
Quotes associats
Interessos bancaris
Total entrades
Transferències Senegal correspon 2002
Transferències Senegal correspon 2003 - 3a. Fase/2004
Despeses de sensibilització
Despeses funcionament i administració
Despeses per devolució de quotes associats
Despeses bancàries
Retencions IRPF
Total despeses

2.200,00
40.200,00
4.900,00
7.500,00
1.000,00
1.500,00
10,00
57.310,00
57.953,82
1.800,00
150,00
4,00
95,00
1,50
60.004,32

3.138,98
6.062,56
28.227,83
2.035,00
27.518,73
3.935,00
8.221,50
906,28
1.151,00
6,44
78.064,34
36.000,00
40.893,00
1.023,48
65,47
2,60
133,02
0,97
78.118,54

Romanent o saldo a 31 de desembre

390,46

3.084,78

amicsepsenegal
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En la seva intervenció, el Sr. Melero va agrair la invitació de l’Associació d’assistir a
l’assemblea i així poder felicitar els seus membres per la feina feta i també per les
propostes de treball per el 2004, perquè creu que és un pla de treball molt ambiciós. Veu
molt important que els projectes hagin estat els de cercar recursos per a l’educació i
l’esport per als nois i noies del Senegal. Va assistir a les Jornades de Futbol Solidari que
van tenir lloc el passat mes de desembre i valora molt positivament que tota l’escola hi
participés: Escolapis, alumnes i mestres; tots hi tenen un paper molt important. Tant
l’exposició com la maqueta feta li va agradar molt. Per al 2003, l’aportació de
l’Ajuntament a projectes de cooperació ha estat del 1’50 % dels recursos propis; 24
projectes a països en vies de desenvolupament. Són 70 milions de pessetes que
representen 600 pessetes per ciutadà. Ressaltà la importància de la voluntat que té
l’Associació de treballar projectes en comú amb l’Associació Planeta i, per acabar, va dir
que des de l’Ajuntament continuaran apostant per projectes amb ambició i presentats amb
rigor com els de la nostra entitat.
Va cloure l’Assemblea el P. Comadran
que, primer de tot, va agrair les
paraules del Sr. Francesc Melero. És
una satisfacció molt gran sentir
aquestes paraules per d’on vénen i
perquè és veritat, va dir. Quan es parla
dels escolapis, són mestres, alumnes i
els altres Aquesta feina recull un fruit
per part dels que són els laics, els que
no són de sotana, però que també són
escolapis. Si podeu anar al Senegal,
aneu-hi; ara recollim els fruit i el
respecte de 20 anys de treball, ara es
recull la gran llavor, no solament dels
pares escolapis, sinó també de la
gent sense sotana.

Presidència de l’Assemblea:
M. Subirà, P. Joan, P. Comadran i F. Melero

Quasi diria que és més dur aquí que allà, amb la problemàtica d’escola concertada escola pública, consola el fet de veure que al món hi ha gent que treballa per als altres.
Gràcies a tots i que Mataró sigui una mica Escolàpia.

amicsepsenegal
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Informe de gestió
Estem orgullosos de començar aquesta memòria de gestió anunciant que hem assolit
l’objectiu fitxat pel que fa al projecte de construcció del “Centre Educatiu i d’Acollida de
Toubacouta”. Projecte que va començar el 2002, amb molts dubtes i interrogants per part
d’algunes persones de dins i fora de la nostra entitat. Dubtes més que raonable si tenim
en compte que estem parlant d’un projecte de més de 142.000 euros a realitzar en tres
exercicis i que només era el segon que presentàvem i que l’anterior tenia un pressupost
inicial de només 9.000 euros.
Dit això, en el camp de la sensibilització l’experiència d’organitzar actes conjuntament
amb altres entitats que treballen pel Senegal, com són l’Associació Planeta, formada
majoritàriament per senegalesos residents a Catalunya, i ANAFA, los amigos de
Ziguinchor, a més de satisfactòria ha estat molt enriquidora.
El que requerirà més aprofundiment és el tema de l’organització del treball de la Junta
Directiva i la pròpia entitat, atès que la proposta feta en el Pla d’Actuació presentat a
l’Assemblea d’estructurar-lo en comissions no ha obtingut el resultat esperat. Tot i així
s’han celebrat, a més de l’Assemblea anual de l’entitat, un total de set trobades de la
Junta Directiva i s’han complert gran part dels objectius proposats inicialment.
Del treball de la Junta s’ha de fer notar el debat i elaboració d’un nou projecte pel 2005 i la
preparació de les sessions “MATARÓ AMB EL SENEGAL”, en el camp pròpiament de la
col·laboració i de la sensibilització, respectivament.

“MATARÓ AMB SENEGAL”
La proposta “MATARÓ AMB SENEGAL”
ha
consistit en tres taules rodones, del mateix disseny i
contingut, però realitzades per ponents diferents.
Un membre de cadascuna de les tres entitats
organitzadores: Associació Planeta, ANAFA los
Amigos de Ziguinchor i l’ Associació d’Amics de
l’Escola Pia al Senegal, explicava els objectius i
activitats que porten a terme i prèviament, el Sr.
Idrissa Djiba, senegalès que viu i treballa a la nostra
ciutat, feia una introducció explicant com són la
gent, la cultura, la religió i les necessitats del
Senegal.
A les tres sessions hi va col·laborar l’Ajuntament de
Mataró a través del servei de Cooperació i
Solidaritat Es tractava del primer acte organitzat a
la nostra ciutat de manera conjunta per tres entitats,
ben diferents entre elles, però que treballen per un
mateix objectiu.
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30 de març
Can Palauet (Centre i Eixample)
Sr. Idrissa Djiba, el Senegal avui.
Sra. Amparo Sacristan, de ANAFA
Sr. Francesc Vea, de l’AAEP Senegal
Sr. Michel Badji, de l’Associació Planeta

22 d’abril
Can Noé (Rocafonda – El Palau)
Sr. Idrissa Djiba, el Senegal avui.
Sr. Jean Oliver Niassy, de ANAFA
Sr. Antoni Martínez, de l’AAEP Senegal
Sr. N’Fally Faty, de l’Associació Planeta

6 de maig
Can Morros (Cerdanyola)
Sr. Idrissa Djiba, el Senegal avui.
Sra. Immaculada Ros, de ANAFA
Sr. Joaquim Fernàndez, de l’AAEP
Senegal
Sr. Ibrahima Konate, de l’Associació Planeta

Les tres taules rodones es van realitzar amb el suport d’un document en PowerPoint
preparat conjuntament, que recollia imatges i gràfics que complementaven les quatre
intervencions. Per altra banda, una persona de les entitats organitzadores feia les
funcions de presentadora i moderava el debat. Les tres sessions van ser un èxit de
participants, però s’ha de fer menció especial a la celebrada a Can Palauet, que va omplir
completament la sala.
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NOVA CARTELLERA A L’ESGLÉSIA DE SANTA ANNA
A primers del mes de maig es va instal·lar
una cartellera a l’Església de Santa Anna,
just a l’entrada, al costat de la porta que
comunica amb l’escola. La cartellera ha de
servir per donar a conèixer, a més de les
activitats de la nostra entitat, tot els actes que
a la ciutat de Mataró es fan en el camp de la
Cooperació i la Solidaritat. Ja s’hi han
anunciat actes de la Plataforma Aturem la
Guerra, de l’Associació d’Amics del Bisbe
Joan Godayol, Campanyes contra la Fam i
també a favor del Control d’Armes.

EXPOSICIÓ “NASCUTS EN LLIBERTAT”
A finals de ’lany 2003, de manera conjunta amb l’Associació Planeta, vam adquirir un
conjunt de fotografies realitzades per la Sra. Marina Espriu al Senegal, que amb el títol
“Nascuts en Llibertat” reflecteixen la vida i el treball de les dones i dels homes en aquell
país.
El 27 de maig de 2004 va tenir lloc la inauguració de l’exposició de tot el conjunt d’aquests
fotografies a l’Espai de Fotografia F. Català – Roca, al Centre Golferichs, al Districte de
l’Eixample de Barcelona.

Cartell i targetó anunciant l’exposició
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L’exposició va restar oberta fins el dia 19 de juny i l’acte d’inauguració va consistir en una
conferència a càrrec de representants d’ambdues entitats que hi donaven suport. Per la
nostra entitat hi va participar el Sr. Francesc Vea.

PARTICIPACIÓ EN ACTES D’ALTRES ENTITATS
L’Associació d’Amics de l’Escola Pia al
Senegal va ser convidada pel Grup 3r
Món de Mataró a participar en el segon
dels debats que sota el títol de
“MATARÓ, 2004: COOPERACIÓ i
SOLIDARITAT” es van celebrar al locals
d’aquesta entitat a la Peixateria.
Cada entitat convidada va poder explicar
els seus objectius i els seus projectes.
Van ser uns debats molt enriquidors per a
les persones preocupades per aquests
temes.

MANEL SALES VISITA MATARÓ
El dia 6 de setembre l’escolapi Manel Sales visita la ciutat de Mataró. La seva activitat es
centre en tres actes: la visita a l’Alcalde Sr. Baron, un dinar amb la Junta Directiva i una
trobada amb socis i amics després de la celebració de l’Eucaristia a l’Església de Santa
Anna.
Entrevista amb l’Alcalde de Mataró
A les dotze del mig dia, acompanyat del
president i el vice-president de l’entitat, el
P. Joan Herrero i el Sr. Joaquim
Fernàndez, respectivament, així com del
Sr. Carles Cereceda, director de l’Escola
Santa Anna i el P. Josep Ma. Comadran,
rector de la comunitat escolapia de Mataró,
el P. Manel Sales s’entrevista amb
l’Alcalde de Mataró, Sr. Joan Antoni Baron
i el Regidor de Participació Ciutadana, Sr.
Ivan Pera.
L’entrevista és una trobada molt cordial,
atès que Manel Sales i l’alcalde són vells coneguts, es parla sobretot de com s’està
desenvolupant el projecte de construcció del “Centre Educatiu i d’Acollida de Toubacouta”,
que compte amb el suport econòmic de l’Ajuntament de Mataró. L’Alcalde també
s’interessa per com és el dia a dia al Senegal i quina és la feina dels escolapia catalans.
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Dinar amb la Junta Directiva
Convidat per la comunitat escolàpia de Santa Anna, Manel Sales dina acompanyat de
diferents membres de la Junta Directiva. El motiu de la trobada és analitzar els diferents
projectes que l’Escola Pia al Senegal té sobre la taula per veure quin s’adapta millor a les
possibilitats i els objectius de la nostra Associació.
Es comenten diferents propostes, algunes d’elles ja en marxa i altres pendents de la
disponibilitat dels terrenys. Finalment, s’acorda col·laborar en la rehabilitació de l’Escola
de Santa Thérèse de Sokone, que dirigeix el mateix P. Sales.
Després d’haver tirat endavant un projecte a tres anys, com el de Toubacouta i coincidint
en un moment en què l’Associació, que compleix enguany el seu cinquè aniversari, ha de
reflexionar sobre el futur partint de l’experiència acumulada, sembla indicat abordar un
projecte que pot realitzar-se en un sol exercici. Per altra banda, serà la primera vegada
que haurem de recollir tota la informació i redactar íntegrament el projecte.
Trobada amb associats i amics
A 2/4 de 9 del vespre, una vegada acabada la Missa Concelebrada a l’Església de Santa
Anna, el P. Manel Sales participa en una trobada als menjadors de l’escola, en què tot
compartint una mica de sopar amb associats i amics, explica com van les coses al
Senegal.

Els assistents, entre els que hi ha el Regidor de Participació Ciutadana, Sr. Ivan Pera, van
poder veure imatges de l’estat del “Centre Educatiu i d’Acollida de Toubacouta” així com
de l’activitat que hi fan els nois i noies residents. A través de la projecció d’un PowerPoint,
preparat especialment per a l’ocasió, en Manel Sales va anar explicant com van les coses
pel Senegal.
L’Eucaristia, que s’havia celebrat anteriorment, va servir també per fer una petita col·lecta
de fons per a la construcció del centre. Les despeses de l’acte van anar a càrrec de la
comunitat escolàpia, que col·labora constantment amb la nostra associació.
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IX JORNADES DE FUTBOL SOLIDARI
Les IX Jornades de Futbol Solidari que organitzen
anualment els Grups d’amistat i el Grup d’Esplai
l’Erol de l’Escola Pia Santa Anna de Mataró en
l’edició d’enguany han dedicat els diners recollits,
més de 9.000 euros, a finalitzar la construcció del
centre de Toubacouta. La quantitat aconseguida
servirà per dotar el centre d’una sala d’estudi ben
equipada on els estudiants residents puguin
seguir les seves classes adequadament.
Els partits van tenir lloc, com ja es tradicional, al pati de l’Escola Pia de Santa Anna
Centre, i la recaptació de diners es va fer a partir de les aportacions dels patrocinadors
que cada jugador va haver d’aconseguir per poder participar en la competició.
Però el futbol no va ser l’únic protagonista d’aquesta festa solidària, també es feren partits
de bàsquet i espectacles de teatre, música i altres esports. Els més petits podien
participar en jocs i tallers i en la confecció d’un macromural.

El Comerç Just també hi va tenir un espai amb una paradeta, encara que en aquest cas el
benefici no era per als organitzadors.
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A la recepció de l’escola es podia visitar una exposició alhora que es projectava la “Carta
des del Senegal”, narració que acompanyada de fotografies explica les coses que es
poden fer amb al mateix cost que té una llibreta al Senegal. L’exposició posava de relleu
com és la vida per un infant a Catalunya i com ho és al Senegal. Amb imatges d’una
mateixa activitat a Sokone i a Olot,
primeres ciutats, al Senegal i Catalunya
respectivament, on els escolapis han fundat els seus centres.
Com ja ve succeint en els darrers tres anys, en aquesta edició de les Jornades de Futbol
Solidari es va poder comptar, gràcies a la col·laboració de l’Associació Planeta, amb la
participació d’un equip de joves senegalesos que es van enfrontar a l’equip de
l’Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal. A més, les Jornades compten amb la
col·laboració de l’AMPA i de l’escola.

MILLORES AL WEB DE L’ENTITAT
A més dels treballs de manteniment i actualització del web de l’entitat, s’han realitzat un
seguit d’intervencions a les diferents pàgines per tal de millorar la presentació i facilitar la
navegació per aconseguir més informació sobre l’associació i la feina que desenvolupa. A
continuació exposem un recull dels canvis pàgina per pàgina:
1. Qui som?
•
•
•
•

S’ha actualitzat la llista de la Junta Directiva
S’ha inclòs un link als estatuts de l’associació
S’ha inclòs l’accés, en format PDF, del contingut de totes les memòries d’exercicis
anteriors
S’ha actualitzat l’apartat de “Recull de Premsa”

2. Projectes
Reformulació d’aquest espai, atès que ja són tres els projectes de l’associació, s’ha
passat de les dues pàgines (Projecte Actual i Projecte Anterior) a una de sola que recull
l’anunciat i el període de cadascun dels projectes i dóna pas a les seves respectives
pàgines.
S’ha inclòs també el text íntegre dels projectes en format PDF, encara que repartit en
diferents arxius per reduir-ne les dimensions, així com el díptic publicat per a la seva
promoció.
3. Comunicats
Nova pàgina que inclou els comunicats o notes de premsa que l’entitat elabora per
mantenir informats als associats i difondre les seves activitats.
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4. Col·laboradors
•
•

S’ha inclòs un link, quan ha estat possible, al web de la corresponent institució o
entitat.
S’hi han afegit els ajuntament que han col·laborat en el darrer projecte.

5. Enllaços
•
•

S’han modificat els que havien sofert algun canvi en la direcció http
S’ha incrementat el nombre, passant de 9 a 16

L’adreça del nostre web, que penja del de l’Escola Pia Santa Anna a Mataró, és:
http://mataro.escolapia.net/01/carpeta1/aaeps2003/default.htm
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Calendari d’actuacions 2004
Data
22 de gener de
2004
05 de febrer de
2004

18 de febrer de
2004
25 de febrer de
2004
26 de febrer de
2004
03 de març de 2004
15 de març de 2004

17 de març de 2004
25 de març de 2004

25 de març de 2004

27 de març de 2004
30 de març de 2004

22 d’abril de 2004

6 de maig de 2004

15 de maig de 2004
27 de maig de 2004

amicsepsenegal

Actuació
Primera reunió de la Junta Directiva corresponent al 2004:
• Es prepara la Assemblea Ge neral Ordinària
• Organització de les diferents comissions de treball
Tercera Assemblea General Ordinària, corresponent a l’exercici
2003. S’aproven la gestió durant el 2003 i el corresponent estat
de comptes, així com el Pla d’Actuació per al 2004 i el seu
corresponent pressupost
Primera trobada amb representants de les associacions ANAFA i
Planeta per a preparar un acte de sensibilització conjunt
Segona trobada amb representants de les associacions ANAFA i
Planeta per a preparar un acte de sensibilització conjunt
Primera reunió de la Comissió de Projectes per a preparar la
proposta d’un nou projecte. Se’n veuen quatre
Tercera trobada amb representants de les associacions ANAFA i
Planeta per a preparar un acte de sensibilització conjunt
Reunió a la seu de la Fundació Educació Solidària amb
representants dels Amics d’en Ferran, AAVV de les Arenes
(Terrassa) per a la participació en un projecte de “Construcció
d’un centre de formació per a la dona”
Quarta trobada amb representants de les associacions ANAFA i
Planeta per a preparar un acte de sensibilització conjunt
Segona Reunió de la Junta Directiva.
• Es dona compte de la tramesa de la Memòria del 2003 a
tots els ajuntaments de la comarca.
• Es dona compta dels projectes que s’estan estudiant per al
2005
Representants de les tres entitats que organitzen els actes
“MATARÓ AMB SENEGAL” intervenen al programa “La Fàbrica”
de TVMataró
Assaig General acte de Sensibilització: MATARÓ AMB SENEGAL
Taula Rodona: MATARÓ AMB SENEGAL – “Can Palauet”
Organitzada conjuntament amb les associacions ANAFA i
PLANETA, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Mataró
Taula Rodona: MATARÓ AMB SENEGAL – “Can Noé”
Organitzada conjuntament amb les associacions ANAFA i
PLANETA, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Mataró
Taula Rodona: MATARÓ AMB SENEGAL – “Can Morros”
Organitzada conjuntament amb les associacions ANAFA i
PLANETA, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Mataró
Instal·lació cartellera a l’entrada de l’Església de Santa Anna
Inauguració exposició “Nascuts en Llibertat”
Centre Golferichs – Espai de Fotografia F. Català – Roca
Exposició oberta del 27 de maig al 19 de juny
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17 de juny de 2004

Participació en el cicle de debats:
Mataró 2004: COOPERACIÓ i SOLIDARITAT
Organitzat pel Grup 3r Món de Mataró
13 de juliol de 2004 Tercera reunió de la Junta Directiva.
• Es dóna compte de dos projectes més que s’estan
estudiant de cara al 2005
31 d’agost de 2004 Quarta reunió de la Junta Directiva:
• Es prepara la visita d’en Manel Sales el proper mes de
setembre
6 de setembre de
Visita de Manuel Sales a Mataró
2004
• Visita a l’alcalde de Mataró, Sr. J.A. Baron
• Dinar amb la Junta Directiva
• Missa concelebrada i col·lecta per al Senegal
• Trobada amb associats i simpatitzants
11 de setembre de Adhesió de l’Associació al manifest de la Comissió 11 de
2004
Setembre: La Catalunya que volem, l’Europa que volem, el món
que volem.
23 i 24 d’octubre de Col·lecta del DOMUND a l’Església de Santa Anna
2004
• Els diners recollits són per als projectes escolapis al
Senegal
25 d’octubre de
Cinquena reunió de la Junta Directiva:
2004
• Proposta d’un nou projecte per al 2005
18 de novembre de Sisena reunió de la Junta Directiva:
2004
• Preparació de la col·laboració de l’AAEPS en els XI
Jornades de Futbol Solidari
16 de desembre de Setena reunió de la Junta Directiva:
2004
• Aprovació definitiva del tercer informe de seguiment del
Centre de Toubacouta, corresponent al primer semestre de
2004
• Aprovació definitiva projecte 2005 “Rehabilitació de l’escola
Sainte Thérèse de Sokone”
18 i 19 de desembre VIII Jornades de Futbol Solidari:
de 2004
Amb la col·laboració dels joves dels Grups d’Amistat de Santa
Anna es recapten més de 8.000 euros
29 de desembre de Es lliura un nou projecte al FCCD i a l’Ajuntament de Mataró, es
2004
tracta de la “Rehabilitació de l’escola Sainte Thérèses” a Sokone
31 de desembre de Es presenta al Registre municipal de l’Ajuntament de Mataró un
2004
escrit de l’alcalde de Sokone demanant la col·laboració de
l’alcalde de Mataró en el projecte presentat
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Informe econòmic
En presentar els comptes de l’Associació corresponents a l’exercici 2004, el primer que
hem de fer notar és que la diferència en les quantitats ingressades per subvencions i les
corresponents transferències al Senegal comparant-les amb les del 2003, és pel fet que
en aquella ocasió s’hi sumava part del 2002, a causa de l’endarriment en el cobrament del
Fons Català de Cooperació i també de l’ingrés del que es va recaptar en la campanya de
Futbol Solidari. Per això mateix, aquestes partides també es veuran reduïdes respecte a
les del mateix concepte de l’any anterior.
Per altra banda, enguany, les aportacions fetes per les famílies dels infants que fan la
primera comunió s’han substituït per la col·lecta del “Domund” a l’Església de Santa Anna,
que s’ha destinat al nostre projecte.
A continuació, com ja es habitual en les nostre memòries, es fa un detall de les partides
d’ingressos i despeses classificant-les segons sigui el seu origen o destí, respectivament.

INGRESSOS
L’import total d’ingressos en els comptes aprovats per l’Assemblea General de l’Associació
d’Amics de l’Escola Pia al Senegal el 2004 és de 57.546’46 (cinquanta-set mil cinc-cents
quaranta-sis amb quaranta-sis) euros.
1. Campanyes de sensibilització
Durant l’any 2004, s’han pogut realitzar totes les actuacions de sensibilització
previstes, que han aportat l’ingrés de 12.250’92 (dotze mil dos-cents cinquanta amb
noranta -dos) euros, més del 21 % del total d’ingressos. D’aquests, el 71’6 % (8.768’59
€) corresponen a les “Jornades de Futbol Solidari”, a les quals encara se sumaran
l’aportació de l’AMPA de l’escola i l’ajut de la Federació de Grups d’Esplai, el 22’5 %
(2.761’32 €) que és el que s’ha recollit en les dues col·lectes realitzades i que
substitueixen el que donaven les famílies dels nens i nenes que feien la Primera
Comunió a l’escola, i el 5’88 % (721’01 €) s’han aconseguit amb la campanya “Entrepà
Solidari” feta pels nois i les noies de secundària de l’escola de Santa Anna. Aquesta
quantitat ha estat sensiblement inferior a la d’anys anteriors.
2. Donatius anònims d’empreses i de particulars
Per aquest concepte s’han ingressat un total de 3.624’95 (tres mil sis-cents vint-iquatre amb noranta-cinc) euros durant tot l’any. Tres quartes parts d’aquesta quantitat
han estat donatius fets per particulars de forma totalment anònima, exactament el 77’4
% (2.804’95 €). La resta, el 22’6 % (820’00 €) l’han aportat associacions i empreses
que han col·laborat amb l’associació a través del seu donatiu.
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 40.400’01
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(quaranta mil quatre-cents amb un) euros. El principal avalador del nostre projecte és
l’Ajuntament de Mataró, que fa la seva aportació a través del FCCD, responsable de la
seva auditoria i control. També han col·laborat a través del Fons, durant l’exercici
2004, els ajuntaments d’Argentona, del Masnou i de la Roca del Vallés. Un altre
ajuntament de la comarca que ha col·laborat, en aquest cas directament amb una
aportació de 200 €, és el d’Órrius.
4. Quotes d’associats
El nombre de socis de l’associació avança molt lentament, malgrat les propostes per
aconseguir nous membres. Tot i així aquest concepte ha tingut un lleuger increment,
amb 1.263’00 (mil dos-cents amb seixanta -tres) euros. Malgrat que les quotes han de
servir per assegurar el funcionament de l’entitat, l’optimització de recursos, l’ajut de
l’Escola de Santa Anna, amb la qual hi ha signat un conveni de col·laboració, i el seu
increment, fan que puguem utilitzar també aquests diners en els recursos destinats a
sensibilització. Per als propers anys està previst continuar amb l’intent de fer
campanyes per captar nous socis, la qual cosa podria afavorir una font d’ingressos
cada vegada més important i poder-la destinar a projectes més petits o de
sensibilització.
5. Interessos bancaris
Aquest és l’ingrés més petit, però completa el total d’ingressos amb 7’58 (set amb
cinquanta-vuit) euros, que suposa 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 tres darrers anys, 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 2004 ha estat de 57.954’00
(cinquanta-set mil nou-cents cinquanta-quatre) euros. Amb aquesta quantitat s’ha
complert el compromís per part de la nostra entitat. Aquesta partida suposa més del
97% del total de sortides, percentatge que confirma el que s’ha dit a l’inici del paràgraf.
2. Despeses de sensibilització
Els actes de sensibilització realitzats el 2004 han tingut un cost total de 1.483’32 (mil
quatre-cents vuitanta-tres amb trenta-dos) euros. Les despeses més grans han estat la
impressió del díptic per a difondre les “IX Jornades de Futbol Solidari” i la compra
d’una cartellera per a difondre l’activitat de l’Associació i que s’ha instal·lat a l’entrada
de l’Església de Santa Anna. Altres despeses importants en aquest àmbit han estat les
trameses d’invitacions per als actes organitzats conjuntament amb l’Associació
Planeta i amb ANAFA, amb el nom de “Mataró amb Senegal”. Finalment, s’han inclòs
també dins d’aquest apartat les aportacions a campanyes d’altres entitats, com són les
de l’Òmnium per l’Onze de Setembre i les de la “Plataforma Mataró Aturem la Guerra”.
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En aquest punt 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 2003 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
144’90 (cent quaranta -quatre amb noranta) euros, la qual cosa suposa només el
0’24% del total de la despesa, gràcies també a la col·laboració de l’Escola Santa Anna.
Atesa la negativa, per part de la nova direcció de l’oficina del CNL del Maresme a
seguir col·laborant en la correcció dels textos de projectes i memòries de l’entitat farà
que previsiblement, a partir del 2005, si volem mantenir el nivell de presentació dels
mateixos, hàgim d’incloure un nou cost en detriment dels recursos destinats a la
sensibilització.
4. Despeses bancàries i retenció IRPF
Tots aquests conceptes sumen un total de 96’68 (noranta-sis amb seixanta-vuit) euros,
que representa el 0’16% de la suma de despeses. És per això que tampoc té una
repercussió important en el balanç econòmic de l’entitat. A més, la quasi totalitat és a
causa dels costos de les transferències internacionals per enviar els diners a la
contrapart.

A continuació s’adjunta el resum comptable d’ingressos i de despeses amb gràfiques i la
totalitat de l’extracte bancari.

RESUM COMPTABLE EXERCICI 2004
Concepte
Campanyes sensibilització
Donatius de particulars, empreses i associacions
Interessos bancaris
Quotes associats
Subvencions públiques
Total entrades
Transferències Senegal
Despeses de sensibilització
Despeses funcionament i administració
Despeses bancàries i retenció IRPF
Total despeses

Import €
12.250,92
3.624,95
7,58
1.263,00
40.400,01
57.546,46
57.954,00
1.483,32
144,90
96,68
59.678,90

Saldo compte corrent a 01/01/04
Saldo compte corrent a 31/12/04

3.084,78
952,34
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%
21,29%
6,30%
0,01%
2,19%
70,20%
97,11%
2,49%
0,24%
0,16%

2003
Import €
%
18.219,06 23,34%
2.941,28 3,77%
6,44 0,01%
1.151,00 1,47%
55.746,56 71,41%
78.064,34
76.893,00 98,43%
1.023,48 1,31%
46,73 0,06%
155,33 0,20%
78.118,54
3.138,98
3.084,78
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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

Aplicació dels recursos
Transferències Senegal

Despeses de sensibilització

Despeses funcionament i
administració
Despeses bancàries i retenció
IRPF

Grau d’execució del pressupost per a l’exercici 2004

Concepte
liquidació
Campanyes sensibilització
12.250,92
Donatius de particulars, empreses i associacions
3.624,95
Interessos bancaris
7,58
Quotes associats
1.263,00
Subvencions Públiques
40.400,01
Total entrades 57.546,46
Transferències Senegal
57.954,00
Despeses de sensibilització
1.483,32
Despeses funcionament i administració
144,90
Despeses bancàries i retenció IRPF
96,68
Total despeses 59.678,90
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Saldo compte corrent a 01/01/04

3.084,78

Saldo compte corrent a 31/12/04

952,34
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pressupost desviació
12.400,00
-149,08
3.200,00
424,95
10,00
-2,42
1.500,00
-237,00
40.200,00
200,01
57.310,00
236,46
57.953,82
0,18
1.800,00
-316,68
154,00
-9,10
96,50
0,18
60.004,32
-325,42
390,46

561,88
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Extracte bancari
DATA

CONCEPTE

ENTRADES
Campanyes Aportacions Quota Socis Subvencions

01/01/2004Saldo anterior
05/01/2004Donatiu anònim
07/01/2004Pagat Belles Arts Boter t.232572
22/01/2004Pagat T & M Proves color t.232575
23/01/2004Donatiu caixa tríptics Futbol Solidari
23/01/2004Pagat tramesa Assemblea
28/01/2003Donatiu anònim
28/01/2004Donatiu anònim
03/02/2001Donatiu anònim
04/02/2004Donatiu anònim
16/02/2004Traspàs aportació a "Mataró Aturem la Guerra"
16/02/2004Sensibilització vídeo per arxiu
17/02/2004Donatiu anònim
18/02/2004Sens. vídeo a TV Premià t.232576
18/02/2004Tramesa Corrues post Assemblea
24/02/2004Preparació Memòria 2003 Technos
01/03/2004Donatiu CDC
02/03/2004Despeses per modificació estatuts
05/03/2004Donatiu anònim
11/03/2004Donatiu anònim
16/03/2004Factura Technos 2775/1 Sobres
23/03/2004Donatiu anònim
24/03/2004Tramesa acte "Mataró amb Senegal"-Can Palauet
01/04/2004Pagat Roygraf tarjetons t.232577
02/04/2004Campanya "Entrepà Solidari"
05/04/2004Donatiu anònim
05/04/2004Pagat vídeo Mataró amb Senegal
06/04/2004Ingrés Tramesa rebuts associats
06/04/2004Ingrés Tramesa rebuts associats
06/04/2004Comissió Tramesa rebuts associats
06/04/2004Comissió Tramesa rebuts associats
14/04/2004Tramesa acte "Mataró amb Senegal"- Can Noé
19/04/2004Efecte impagat - devolució rebut associat
19/04/2004Comissió per devolució rebut impagat
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SORTIDES
Despesa gral. Sensibilit. Projectes

50,00
10,97
22,27
200,00
8,10
150,00
22,00
22,00
30,00
30,00
9,30
20,00
15,00
8,10
74,70
20,00
14,20
30,00
20,00
23,40
500,00
77,76
41,83
385,36
55,00
30,00
946,00
139,00
6,95
1,11
78,72
19,00
2,37
Memòria 2004

SALDO
3.084,78
3.134,78
3.123,81
3.101,54
3.301,54
3.293,44
3.443,44
3.465,44
3.487,44
3.517,44
3.487,44
3.478,14
3.498,14
3.483,14
3.475,04
3.400,34
3.420,34
3.406,14
3.436,14
3.456,14
3.432,74
3.932,74
3.854,98
3.813,15
4.198,51
4.253,51
4.223,51
5.169,51
5.308,51
5.301,56
5.300,45
5.221,73
5.202,73
5.200,36

20/04/2004Donatiu anònim
22/04/2004Campanya "Entrepà Solidari"
26/04/2004Compulsar documents
01/05/2004Tramesa acte "Mataró amb Senegal"- Can Morros
10/05/2004Donatiu anònim
10/05/2004Donatiu anònim
15/05/2004Pagat factura TECHNOS-Papereria, scp (vitrina)
18/05/2004Donatiu anònim
03/06/2004Donatiu anònim
03/06/2004Donatiu anònim
04/06/2004Donatiu anònim
23/06/2004Donatiu anònim
30/06/2004Donatiu anònim
06/07/2004Donatiu anònim
21/07/2004Aportació AMPA Santa Anna
28/07/2004Donatiu 1ª Comunió
30/07/2004Donatiu anònim
31/08/2004Donatiu anònim
31/08/2004Òmnium Cultural T.578-6 Festa 11/9
06/09/2004Donatiu anònim
06/09/2004Pagat Fra. Forn Maresma
07/09/2004Col·lecta estada M.Sales a Mataró
14/09/2004Donatiu anònim
04/10/2004Donatiu anònim
08/10/2004Donatiu anònim
20/10/2004Donatiu anònim
26/10/2004Col·lecta DOMUND 24/10/04
09/11/2004Donatiu anònim
11/11/2004Subvenció Fons Català de Cooperació
15/11/2004Donatiu anònim
17/11/2004Quota anual associat (Goumbo Thian Lo)
25/11/2004Pagat Roygraf Dip.Futbol Sol. T.579,0
02/12/2004Transferència A.E.S. Senegal
02/12/2004Comissió Transferència
03/12/2004Donatiu anònim
04/12/2004Correu Tramesa Jornades Futbol Solidari
17/12/2004Interessos cta. "La Caixa"
17/12/2004IRPF interessos cta. "La Caixa"
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30,00
335,65
21,00
127,17
30,00
100,00
390,00
71,00
70,00
600,00
30,00
22,00
210,00
30,00
300,00
50,00
25,00
57,40
15,00
105,55
105,55
342,32
30,00
50,00
30,00
30,00
2.419,00
200,00
29.477,59
65,00
100,00
466,92
25,00
30,00
11,34
7,58
1,14
Memòria 2004

5.230,36
5.566,01
5.545,01
5.417,84
5.447,84
5.547,84
5.157,84
5.228,84
5.298,84
5.898,84
5.928,84
5.950,84
6.160,84
6.190,84
6.490,84
6.540,84
6.565,84
6.623,24
6.608,24
6.713,79
6.608,24
6.950,56
6.980,56
7.030,56
7.060,56
7.090,56
9.509,56
9.709,56
39.187,15
39.252,15
39.352,15
38.885,23
32.419,00 6.466,23
6.441,23
6.471,23
6.459,89
6.467,47
6.466,33

17/12/2004Comissió manteniment cta. "La Caixa"
18/12/2004Ingrés Tramesa rebuts associats
18/12/2004Comissió Tramesa rebuts associats
20/12/2004Ingrés IX Jornades Futbol Solidari
28/12/2004Donatiu anònim
29/12/2004Col·laboració Díptic - TECHNOS-Papereria
29/10/2004Donatiu Associació de Pessebristes
29/12/2004Subvenció Fons Català de Cooperació
29/12/2004Factura ROYGRAF a compte A.Planeta
29/12/2004Pagat factura TECHNOS-Papereria, scp
30/12/2004Transferència A.E.S. Senegal
30/12/2004Comissió Transferència
31/12/2004Subvenció Ajuntament d'Órrius

15,00
78,00
1,11
8.768,59
40,00
100,00
200,00
10.722,42
41,83
5,06
25,00
TOTAL
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12.250,92

3.632,53

1.263,00

200,00
40.400,01
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241,58

1.483,32

6.451,33
6.529,33
6.528,22
15.296,81
15.336,81
15.436,81
15.636,81
26.359,23
26.317,40
26.312,34
25.535,00
777,34
752,34
952,34
57.954,00
952,34

Col·laboradors
La labor que porta a terme l’Associació d’Amics de l’Escola Pia al Senegal anual no seria
possible si no fos per la col·laboració i l’ajut d’un seguit d’institucions i entitats. A més, hi
ha ajuntaments que a través del Fons Català de Cooperació o directament fan aportacions
econòmiques als nostres projectes. Però en aquest capítol volem deixar constància dels
que ens ajuden en el dia a dia, especialment en la realització d’actes i iniciatives per a la
sensibilització dels ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat i molt especialment dels nens
i de les nenes de la mateixa edat dels que ajudem a formar-se i a desenvolupar-se com a
persones en el seu país d’origen.

Ajuntament de Mataró
A través de la Regidoria de Participació Ciutadana, concretament de la seva
secció de Cooperació i Solidaritat, a més de col·laborar econòmicament en tots
els projectes de l'associació, també col·labora en els actes públics i
convocatòries que es realitzen.

Associació d'Antics Alumnes i Amics de l'EEPP Santa Anna
Va néixer a principis de segle i és de les més antigues de l’Escola Pia del
nostre país. Entre els seus fundadors s’hi troben mataronins tan il.lustres com
el que fou arquitecte i polític, president de la Mancomunitat, Josep Puig i
Cadafalch. També varen pasar per la nostra escola altres personatges
il.lustres com Miquel Biada i Buñol, impulsor del primer ferrocarril de la
península, Mn. Manuel Blanch i Puig, autor de la Missa de les Santes, els
bisbes Mas i Oliver i Jaume Creus, el cardenal Vives i Tutó, l’escultor Damià
Campeny…
Com totes les entitats, ha passat moments de molta activitat i altres amb menys
intensitat. Com a anècdota, l’associació va tenir un paper molt important en els
anys de la dictadura organitzant classes de català que s’impartien en la
clandestinitat als locals que molts recordem de la baixada a l’antiga escola. Els
alumnes havien de sortir d’amagat per diferents portes per evitar ser vistos.

Associació de Mares i Pares de l'EEPP Santa Anna
Els pares dels alumnes de l'Escola de Santa Anna s'integren en una associació
legalment constituïda que té uns estatuts propis i que dóna suport i col·
laboració al dinamisme de l'escola, recolzant les famílies i els alumnes en
diferents activitats.

Escola Pia Santa Anna de Mataró
L’Escola Pia, obra de Sant Josep de Calassanç, creador de la primera escola
pública, i popular d’Europa, s’establí a Catalunya fa més de 300 anys i ha
treballat en la tasca docent i formativa de persones de tots els estaments, en
ciutats i pobles, amb una identificació clara amb l’esperit de la nostra gent.
A l’Escola Pia de Santa Anna, l'objectiu fonamental és el desenvolupament
personal, social i professional dels alumnes, a fi que esdevinguin dones i
homes oberts, capaços de viure en plenitud, fidels a la nostra Terra, a la nostra
cultura i amb visió i consciència universals.

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona - Of. de l'Estació
Col·labora anualment en la publicació dels materials de sensibilització i difusió
de la tasca que porta a terme l'associació.
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Consorci per a la Normalització Lingüística al Maresme
L’oficina del consorci per a la Normalització Lingüística al Maresme ha estat
l’encarregada de revisar els textos de les nostres memòries i projectes,
col·laborant d’aquesta manera a una més acurada presentació de la
documentació.

Cor de Cambra de Mataró
Grup coral, dirigit per la Sra. Laura Martínez, que ha participat en diferents
concerts en benefici de projecte escolapis i ha col·laborat amb l’Associació
d’Amics de l’Escola Pia al Senegal i amb l’Associació d’Antics Alumnes de
Santa Anna.

Els Pescadors de Garbí (grup d'havaneres)
Han col·laborat desinteressadament en concerts d'havaneres, organitzats per
l'Associació d'Antics Alumnes i Amics de l'Escola Pia Santa Anna, per recollir
diners pels projectes en benefici dels nois i noies del Senegal.

Fundació Educació Solidària
El 24 de juliol de 1998 l'Escola Pia de Catalunya va constituir la Fundació
Educació Solidària amb l'objectiu de donar suport a totes aquelles activitats
encaminades a promoure i garantir l'educació en àrees socials deprimides,
especialment en els països de l'anomenat "Tercer Món". Actualment la
Fundació està col·laborant en més de 15 projectes al Senegal, 3 a Cuba i 2 a
Mèxic; en els quals participen de manera activa els escolapis que es troben en
aquests països. Aquests projectes giren entorn a l'educació i la formació
d'infants i joves, entenent que aquesta via és la millor manera de lluitar contra
el subdesenvolupament i poder garantir un futur amb unes millors condicions
de vida.

Grup d'Esplai l'Erol
Una de les activitats en el camp de la solidaritat que es vénen realitzant a
l’Escola Pia de Santa Anna de Mataró, tal vegada la més important, és les
JORNADES DE FUTBOL SOLIDARI, organitzades per grups de joves que
també col·laboren en els Grups d’Amistat, Grups Mou-te i són monitors del
Grup d'Esplai l'Erol. Des del 2002 destinen els diners recollits als projectes de
l'associació, amb una actuació o realització concreta dins dels mateixos.
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Recull de premsa

Publicat al diari digital “Portal
Mataró” el dia 13 de febrer

Publicat al setmanari
“CapGros” del 26 de
març al 1 d’abril
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Representants de les tres
entitats que organitzen els actes
“MATARÓ AMB SENEGAL”
intervenen al programa “La
Fàbrica” de TVMataró el dia 25
de març

Les persones que hi
intervindran esperen
per entrar al plató
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Publica a el diari “El Punt” el dia 6 d’abril de 2004
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Publicat al diari digital “CapGros” el dia 6 de setembre

Publicat al diari digital “PortalMataró” el dia 6 de setembre
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Publicat al diari digital “PortalMataró” el dia 7 de setembre

Publicat a l diari digital “CapGros” el dia 14 de desembre
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Publicat al setmanari “El Tot Mataró” del
10 al 17 de setembre

Publicat a el setmanari “CapGros” del
10 al 16 de setembre
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Publicat a el setmanari “CapGros” del 17 al 24 de desembre
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Publicat al diari digital “CapGros” el
20 de desembre

Publicat a la revista mensual
“MataróReport” de gener de 2005
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5. Informe
seguiment projecte
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INFORME DE SEGUIMENT - Projecte 2002 a 2004
Construcció d’un
“CENTRE EDUCATIU I D’ACOLLIDA A TOUBAKOUTA”
1. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Centre d’acollida i de formació per a infants i joves de la regió de Niombató, que viuen
en petites poblacions disperses pel territori (selva), i que per aquest motiu no poden
assistir a l’escola de secundària.

Número de projecte: 905
Nom del projecte: “CENTRE EDUCATIU A TOUBAKOUTA”
País: SENEGAL

Àrea geogràfica: ÀFRICA

Període de l’informe: ANY 2004

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 secundària i no
tenen mitjans per a desplaçar-se a diari o trobar una residència que els permeti seguir els
seus estudis.
També ens vam comprometre a sensibilitzar la nostra societat pel que fa a quines són les
necessitats d’aquell país africà, a fomentar la participació ciutadana en temes de
cooperació i solidaritat internacional, i, de manera especial, sensibilitzant els nois i les
noies que aquí poden accedir a la seva formació amb normalitat.
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, a través de l’Associació Senegal Solidari, representada per Josep Artigas i
Manuel Sales, aquest darrer com a responsable del projecte, és la responsable, com a
representant de la contrapart, de la construcció, i contracta els serveis de personal i
empreses locals.
El projecte es va presentar al FCCD, amb el suport de l’Ajuntament de Mataró, per
demanar l’ajut a través de les subvencions d’institucions públiques a projectes de
solidaritat i cooperació, i va rebre una valoració molt positiva, tant pels beneficis que ha de
comportar per als nois i les noies de la zona, com per a la seva viabilitat.
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Tal com s’ha fet constar en els informes de seguiment anteriors, s’ha editat un díptic de
fàcil distribució i comprensió per ajudar a la difusió i a la sensibilització. Durant tot l’any
2002 es van fer un seguit d’intervencions en els mitjans de comunicació per difondre els
objectius de l’entitat i també del projecte en marxa (activitat que queda reflectida a la
memòria corresponent a l’exercici de 2002).
Durant l’any 2003, i també durant l’any 2004, s’ha tramès la memòria de l’entitat,
corresponent a l’exercici anterior, i els corresponents informes de seguiment, així com el
contingut de les noves fases de construcció del centre, a tots els ajuntaments de la
comarca del Maresme, i s’ha obtingut el compromís d’alguns d’ells d’aportar-hi la seva
col·laboració. Igualment s’ha aprofitat l’estada a Catalunya del P. Manel Sales per fer
trobades amb els associats, visitar l’alcalde de Mataró per agrair-li la col·laboració del
municipi i aparèixer davant les càmeres de Televisió de Mataró explicant el projecte i la
finalitat educadora que persegueix.
La construcció sobre el terreny és seguida pel P. Manuel Sales, que periòdicament ens fa
arribar documentació, bàsicament factures i fotografies, acompanyada de les seves
explicacions sobre el desenvolupament del projecte. A més, persones relacionades amb
la nostra entitat, com són el P Jaume Pallarolas, provincial de l’Escola Pia a Catalunya i el
P. Manuel Bagunyà, assistent del pare provincial per a temes referents a la col·laboració
en el desenvolupament de països com el Senegal, han visitat les obres. Igualment ens
consta la visita recent de responsables del FCCD.

4. CRONOGRAMA I DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LES ACTIVITATS REALITZADES
DURANT EL PROCÉS

Gener
La vida de família en el centre és ja una realitat. Tenim algun problema amb les noies més
grans, que creuen que han de tenir més llibertat, sobretot els dissabtes a la nit. De tota
manera, en parlem i junts trobem una entesa. Comencem els fonaments per a les sales
d’estudi que han d’acollir els alumnes al vespre i així deixar lliures els dormitoris i
d’aquesta manera duplicar el nombre d’alumnes del centre.
Com les altres vegades que fem fonaments, ens trobem amb el problema de la duresa del
sòl. Busquem treballadors locals per donar feina a les famílies del poble que ha donat el
terreny. Un dels compromisos va ser, en començar les obres, de donar el màxim de treball
possible a la gent del poble. Cal tallar algunes branques dels arbres per poder obtenir
l’espai per a les futures construccions.
Febrer
Dos equips de fabricants de totxos (parpleins) treballen a l’obra. També són del poble.
Hem demanant que agafin joves perquè ells també aprenguin l’ofici. Es fan només amb
sorra, ciment i aigua. Normalment cal barrejar un sac de ciment amb tres carretons de
sorra. A causa de la qualitat tan dolenta de la sorra decidim només barrejar dos carretons
per sac de ciment. En les construccions, les dues primeres fileres de totxos seran de
totxos plens perquè donen més resistència a l’obra. Pel moviment del sòl i per evitar
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possibles esquerdes en el futur, decidim, aconsellats per un arquitecte, de fer fonaments
més profunds i posar quinze centímetres de pedra de formigó abans de posar el formigó.
Antigament fèiem el mateix amb sorra que era més barata. Els resultats ens han fet
decidir per aquest nou sistema. Els alumnes residents al centre donen també un cop de
mà a les tasques de construcció. Creiem que s’han de sentir a casa seva i que cal que
ajudin tant com sigui possible en la feina que hi hagi.
Març
Comença la construcció de les parets de les sales d’estudi i fem més totxos per a seguir
amb la construcció de dues habitacions per als monitors. Fins ara hi ha un jove que té
cura de la bona marxa del centre, però observem que les noies són massa grans per ser
dirigides per un xicot. Com que l’any vinent tenim previst doblar el nombre de noies,
creiem necessari que hi hagi una noia també a l’equip de monitors. Treballaran junts, però
amb una dedicació especial als alumnes del sexe corresponent. Comencem a fer també
els fonaments d’aquestes habitacions. Creiem necessari que la noia tingui el bany a la
mateixa habitació i ja fem alhora les dues habitacions amb bany. Senzill i pràctic.

Abril
Les sales d’estudi ja estan aixecades i comença la construcció de la teulada i del sostre
fals que ha de servir d’aïllant per no tenir tanta calor a les hores d’estudi. Això també
elimina molts mosquits que s’amaguen sempre a les ondulacions de la uralita. Comprem
un televisor perquè els alumnes puguin seguir els informatius. Sobretot els de tercer, que
habitualment tenen deures sobre les darreres notícies. També comprem un vídeo per
poder passar pel·lícules que ajudin els alumnes a escoltar i practicar el francès. Un dels
problemes que trobem amb els alumnes és la poca utilització que fan del francès i que
serà la llengua en què han de fer els exàmens. Veure una pel·lícula sempre és interessant
i els obliga a posar més atenció per seguir-ne l’argument. Comença la construcció de les
habitacions dels monitors.
Maig
Ja tenim acabades les sales d’estudi. Hem
fet fer també un armari per a cada habitació i
un per a la sala d’estudi en el qual puguem
tancar la televisió. Sempre és interessant
que els alumnes no tinguin temptacions
d’engegar la televisió en un moment de
descuit dels monitors. Els alumnes ja
estudien a les noves sales d’estudi. Les
lliteres, que són desmuntables, s’han repartit
entre totes les habitacions i dormen en
grups de quatre en lloc de vuit. Això serà
fins que no arribin les noves lliteres que s’han encarregat per al curs vinent. Les
habitacions dels monito rs ja estan quasi acabades.
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Juny
Vénen les lliteres i també els matalassos. Les
habitacions dels monitors també estan a
punt. Ara comencem a preparar els
fonaments de les noves dutxes i nous WC, ja
que també s’han de duplicar si doblem el
nombre d’alumnes l’any vinent.
L’escola de Sandicoly ens demana per venir
a dormir tres nits ja que els alumnes del
poble han de fer uns exàmens a Toubacouta.
Ens organitzem per acollir-los. Com que ja hi
ha els nous matalassos i també tenim les estores, podran passar els tres dies en bones
condicions.
Juliol
Els alumnes comencen a entornar-se’n cap a casa seva. Els resultats escolars dels
interns han estat satisfactoris. Ja tenim la nova monitora que formarà part de l’equip de
monitors l’any vinent. Es diu Rosa i té experiència en el camp de l’educació. A més va ser
interna en el nostre centre d’acollida de la Missió a Sokone fa uns anys. Ja tenim els nous
lavabos i dutxes llestos. El ministeri de la joventut ens demana el centre per fer l’acte del
començament de les vacances nacionals dels joves del Senegal. Això ens fa connectar
totes les dutxes i lavabos a la fossa antiga. Ja que encara no hem fet la nova. Esperem
que les pluges comencin i així la terra estigui una mica més tova. L’acte s’ha fet amb gran
èxit per a tothom. Tot són lloances pel centre i de la feina que es fa. Comencem les
inscripcions per al curs que ve.
El centre serveix com a lloc d’acollida per a mestres de la zona que segueixen una
formació pedagògica donada per la cooperació internacional.
Agost
Fem la nova fossa on van les aigües residuals dels banys. La fem gran, ja que essent
tants els alumnes i no haven-t’hi sistema de clavegueram cal preparar-se. Fem més gran
el forat per a la sortida d’aigües de la pluja. Tan bon punt surt l’aigua se'n va cap al
« marigo » entrada d’aigua del mar que passa a uns cent metres del nostre centre.
Setembre
Continuen les inscripcions i molt aviat el centre és ple. Almenys hi han hagut una vintena
d’alumnes que no han pogut venir, més tots els altres que en saber que ja estava ple ja no
ho han vingut a demanar. Caldrà ampliar les habitacions i potser també una sala d’estudi.
Busquem un paleta i un manyà que ens puguin connectar la nova fosa als nous lavabos.
No els trobem. Tothom està al camp per la feina dels cacauets i del mill.
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Octubre
La data de començament del curs donada pel govern és el dia 6 d’octubre. Tots sabem
que no serà possible i que la data s’endarrerirà al menys una setmana. De totes maneres,
nosaltres hem convocat als interns i als monitors per la vigília. Hi ha molta feina a fer
abans de començar les classes. Es creen grups de
treball per desherbrar tot el terreny. Cal treure tota
l’herba per treure també el perill de les serps i
altres animals que podrien fer mal als joves.
Comprem també una marmita nova per poder
preparar l’arròs. S’organitzen també els grups dels
serveis a la casa: cuina, escombrar, llenya, rentar
les palanganes i les olles, neteja dels lavabos i
neteja de les habitacions. Connectem la nova fosa
als nous lavabos, però no tenim paleta per poder
tancar la fosa. Les « tapadores » són molt pesades
i cal tenir algú que sàpiga fer bé la feina per no
trencar-les.
Les classes comencen el dia 13 però sense tenir tots els professors. De mica en mica van
arribant els nous afectats al Col·legi d’Ensenyament Mitjà i els alumnes, els nostres
alumnes també evidentment, estan més ocupats. Expliquem als nous alumnes el projecte
del nostre centre educatiu i la formació que volem donar-los.
Un dels caps de setmana, l’últim, cedim els locals a la parròquia per a una formació de
catequistes.

Novembre
El paleta ve els primers dies i tapem la fosa. Ara tindrem menys mosquits. Discutim la
necessitat de posar mosquiteres per protegir els joves alumnes del paludisme, mal
endèmic en aquesta regió. Caldrà veure com podem adaptar-les a les lliteres que tenim.
L’hospital ens proposa un tipus que és força interessant. El preu és acceptable, ja que
estan finançades i les venen al preu de 3500 fr. Fem l’encàrrec; però ara mateix no en
tenen. Esperarem que arribin.
El DVD i el vídeo fan força servei per motivar els alumnes a escoltar el francès i fer un
esforç per seguir-lo en les pel·lícules.
Un cap de setmana es celebra al centre la trobada d’infants i joves cristians de la zona.
Instal·lem uns estenedors nous per reforçar els existents. Al doblar el nombre d’alumnes
interns ens trobem que tot s’ha de doblar. Així mateix arriben les noves cadires i les noves
taules que faltaven.
Desembre
Cal fer algunes reformes. Un dels armaris està fet amb fusta que no és prou seca i les
portes s’han deformat. Fem altres armaris però amb fusta industrial per evitar que aquest
problema torni a passar. Surt més car, però és per sempre.
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El moviment infantil CV/AV ens demana els locals per poder fer les seves reunions. Els hi
deixem. També vénen els minyons escoltes per la mateixa cosa i també els hi deixem. Fa
goig veure tanta joventut i tanta quitxalla els dimecres a la tarda. Un dels caps de setmana
també deixem el centre per fer la reunió dels infants cristians de la zona per una sessió de
formació.
Tenim la visita del bisbe que fa molts elogis del centre. Li parlem de la voluntat
d’augmentar la capacitat i ell ens anima a fer-ho al més aviat possible.
Les collites de cacauets ja estan als graners i els paletes poden tornar al treball. Comença
la compra de ciment, de sorra i de grava. Un equip d’homes ve a fer els totxos per
construir l’extensió. En primer lloc una altra casa dormitori amb la capacitat de 16 places
que seran per a noies. Ens cal reparar el dipòsit que perd aigua. Tenim encara altres talls
d’aigua del poble. Sort en tenim del pou. Els veïns també vénen a pouar. Recordem que
l’aigua del pou és dolça i la que ens ve del dipòsit de la vila és salabrosa.
El dia 22 tothom deixa el centre per començar les vacances de cap d’any. Aprofitem per
fer algunes petites reparacions a les habitacions, als lavabos, a cadires i taules.

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 noies dels pobles de rodalies de
Toubacouta el dia 5 d’octubre de 2003, s’ha de dir que la majoria de les coses
estaven acabades i que el monitor, en Benjamin Diouf, havia estat format per a
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.
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 coincidien amb l’hora
d’entrada a l’escola, i al vespre n’hi havia una hora i mitja. Això va obligar 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, va desequilibrar el pressupost,
que es va compensar per un avançament de la caixa de Sokone, fins que arribessin
les quantitats promeses des de Catalunya. Dos grans dipòsits de mil litres
cadascun van fer la vida molt més agradable a tota la família de residents. Malgrat
tot, no n’hi va haver prou i es va demanar ampliar el projecte amb la construcció
d’un pou que garantís el subministrament d’aigua, que a hores d’ara ja està
construït.
La bona marxa del projecte i la gran acceptació per part de la població ens van
animar a portar l’electricitat. A més d’ampliar les hores d’estudi dels nois i noies que
viuen al centre, podríem disposar de nevera per guardar els aliments i d’un televisor
com a complement a la formació i aprenentatge del francès, que és imprescindible
per seguir els estudis de secundària. Igualment que s’havia fet amb el pou, es va
incloure la portada d’electricitat a l’ampliació del projecte i això ha permès fer
arribar la llum també a l’escola de secundària que està al costat mateix del nostre
centre i la connexió de les persones que tenen els seus habitatges al costat de la
nova línia.
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Com ja s’ha explicat en informes anteriors, 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. 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.
Els alumnes treballen 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. Els resultats
acadèmics dels primers alumnes han estat molt bons.
5.2.

Valoració sobre el grau de participació social i institucional dels col·lectius
implicats.
Tot el contingut de l’informe, la descripció de les activitats, mes a mes, i les
mateixes factures reflecteixen la participació de la gent de la regió en la construcció
i l’oportunitat de donar feina que suposa. Però en el tercer informe, corresponent al
primer semestre de 2004, hi adjuntàvem tres cartes rebudes pel responsable del
projecte de Toubacouta, que són un reconeixement a l’obra realitzada. És un motiu
de satisfacció poder comprovar que la nostra col·laboració ja ha donat els seus
fruits i a més dels beneficiaris directes, que són els nois i les noies residents,
diferents col·lectius també se’n beneficien (s’adjunten escrits als annexos):
• El director de l’escola de Sandicoy i la presidenta de l’Associació de pares i
alumnes agraeixen que els seus alumnes i fills hagin pogut realitzar els
exàmens a Toubacouta i hagin estat tan ben rebuts a les instal·lacions del
centre. Ho han tingut tot a la seva disposició. La Comunitat Educativa de
Sandicoly en dóna les gràcies.
• El prefecte del Departament de Foundiougne, amb motiu de la cerimònia
oficial de l’edició “2004 des vacances citoyennnes” sol·licita poder utilitzar el
centre d’acolliment de Toubacouta. Aquest departament serà durant alguns
dies “la capital de la joventut senegalesa” . Convençut que podrà disposar de
les instal·lacions de Toubacouta expressa la seva més sincera felicitació per
la feina feta.
• El director A. Fatick DEN FOUNDIOUGNE/C.E.M. KARANG en nom dels
seus alumnes, pares, mestres i autoritats, felicita i agraeix el treball fet a
Sokone que, finalment els ha permès de continuar la seva tasca quan
semblava que no hi havia solució.

5.3.

Recomanacions pràctiques sobre el projecte.
La bona acollida a les institucions locals, 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 l’execució del projecte sigui un èxit. A hores d’ara, és utilitzat pels alumnes i
també per institucions i grups de joves de les rodalies, com es veu a l’apartat de
DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LES ACTIVITATS REALITZADES.

amicsepsenegal

48

Memòria 2004

La construcció d’un pou, garanteix el subministrament d’aigua dolça, i també la
portada de l’electricitat, que beneficiarà el funcionament del centre i permetrà
ampliar les hores d’estudi dels alumnes. Beneficia també l’escola de secundària
que es troba als terrenys veïns i a les persones que pel camí es podran anar
connectant a la nova línia.
A finals de l’any 2002 la nostra Associació va començar a plantejar-se de cercar
fórmules per trobar els recursos necessaris per al funcionament i manteniment del
centre en el futur. Probablement, a la vista de l’èxit i tenint en compte la
disponibilitat de terrenys, no tardarem gaire a proposar-nos l’ampliació del centre, ja
sigui augmentant la seva capacitat o organitzant activitats complementàries, tant
educatives com de lleure per als joves de la zona. Els “Grups d’Amistat”
col·laboradors amb la nostra associació a través de l’organització de les Jornades
de Futbol solidari ja s’estan plantejant l’elaboració de nous projectes de colò nies i
estades al centre. En tot cas el debat que tenim sobre la taula, i en el qual caldrà
aprofundir més, és trobar la fórmula per a una participació permanent de la nostra
associació en el bon funcionament i manteniment del Centre Educatiu una vegada
estigui a ple rendiment.

6. INFORME DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA DEL PROJECTE
En els informes de seguiment lliurats al FCCD s’hi relacionen les despeses existents
durant el periode corresponent. Totes tenen una còpia del corresponent justificant a la part
de l’annex i l’original està dipositat als arxius de la nostra entitat, a disposició de qui vulgui
consultar-los. Com ja s’ha dit en informes anteriors, el fet que sempre es contracti
persones de la zona fa que en algunes ocasions la factura sigui una mica precària, però
generalment porta un segell de l’emissor, i en tot cas, aquests són els casos menys
freqüents.
A principi d’any es van poder enviar els diners procedents de les subvencions
institucionals de l’any 2003 i també de les Jornades de Futbol Solidari i de les accions de
la pròpia entitat, enviant la totalitat dels diners compromesos per a aquell any. És per
aquest retard en la recepció de les subvencions que l’activitat descrita en aquest informe
correspondria al que en el document del projecte queda reflectit com el segon any
d’execució. Igualment, durant el mes de desembre ja s’han pogut transferir els diners
corresponents a ajuts i col·lectes de l’exercici 2004.
A l’hora de tancar aquesta memòria podem dir que s’han complert totalment els objectius
fixats. Així doncs s’ha fet arribar al Senegal, en els tres anys de durada del projecte, un
total de cent quaranta mil vuit-cents quaranta -set (140.847) euros, que amb als vuit mil
sis-cents seixanta-sis (8.666) que hi ha aportat el soci local, sumen la totalitat del
pressupost inicial del projecte. D’aquesta manera, durant l’exercici 2005, s’haurà de
justificar la despesa corresponent a les darreres transferències i realitzar el tancament del
projecte en la seva totalitat realitzada.
En el moment de tancar aquesta memòria, han col·laborat econòmicament en el projecte
els ajuntaments de Mataró, Argentona, el Masnou, Órrius, Pineda de Mar, La Roca del
Vallés i Sant Vicenç de Montalt. Per altra banda, tenen el compromís de fer arribar els
seus ajuts els d’Arenys de Munt i el d’Alella.
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6. Annexos
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6.1. Invitacions a les tres sessions de “MATARÓ AMB SENEGAL”
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6.2. Díptic anunciant les IX Jornades de Futbol Solidari

6.3. Díptic AAEPS any 2002/2004 – projecte Toubacouta
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6.4. PLA D’ACTUACIÓ 2005
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En aplicació de l’article novè dels estatuts de l’Associació, que defineix les facultats de
l’Assemblea General, i que en el seu apartat “d” diu textualment: Aprovar el pla d’actuació
anual, que presentarà la Junta Directiva, l’assemblea del 17 de febrer de 2005 ha aprovat
la següent proposta de “Pla d’Actuació Anual” corresponent a l’exercici de 2005.
Projectes
Presentació pública i divulgació del nou projecte a realitzar durant l’exercici 2005:
“Rehabilitació de l’escola Sainte Thérèse de Sokone” .
Disseny i redacció d’un nou tríptic/díptic, proposta d’un nou logo i d’una nova
imatge corporativa.
Sol·licitud d’ajut econòmic a tots els ajuntaments de la comarca i a la “Fundació la
Caixa”.
Viatge al Senegal: seguiment del projecte en estat d’execució, coneixement sobre
el terreny projecte del actual i estudi de noves propostes per a projectes futurs.
Estudi i plantejament projecte futur, exercici 2006.
Sensibilització
Proposta d’instal·lar una parada per a la venda de plantes i flors a la “Fira de l’Arbre
2005”, el benefici de la venda seria per al projecte.
Organització, conjuntament amb l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de l’Escola
Pia de Santa Anna, d’un mínim de tres conferències entorn de la cooperació i el
dret de les persones a desenvolupar-se en el seu país d’origen.
Col·laboració i participació en el dia de l’Antic Alumne, organitzat per l’Associació
d’Antics Alumnes i Amics de l’Escola de Santa Anna.
Noves propostes de sensibilització conjuntes amb altres entitats del consell
Municipal de Cooperació.
Edició d’elements com pot ser un “punt de llibre” per difondre el nom de l’entitat i els
seus objectius, per la qual cosa es demanaria una col·laboració econòmica per al
projecte.
Recuperar la proposta per a l’adquisició de suports per a la preparació
d’exposicions divulgatives i de sensibilització. Disseny d’una exposició itinerant
sobre l’entitat i els projectes.
Participació a les trobades que organitzi la Fundació Educació Solidària per la
coordinació de les diferents entitats que col·laboren amb l’Escola Pia al Senegal.
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Campanyes i col·lectes
Amb col·laboració amb l’escola, campanya d’“Entrepà Solidari”, que comporta
sensibilització i recaptació de fons per al projecte.
Col·laborar amb els grups de joves de l’escola i el Grup d’Esplai l’Erol, “X Jornades
de Futbol solidari”, enguany amb l’objectiu de construir la biblioteca a l’escola de
Sokone.
Estudiar el destí de les fotografies, pertanyents a l’exposició “Nascuts en llibertat”,
ja sigui per a la seva exposició permanent o la seva venda per a recollir fons pel
projecte.
Col·lectes i campanyes extraordinàries amb la col·laboració de la Comunitat de
Santa Anna.

PRESSUPOST 2005
Pel bon desenvolupament de totes les activitats previstes en Pla d’Actació i l’assoliment
dels objectius fixats, es preveu el següent pressupost:
CONCEPTE

PREVIST

Campanyes sensibilització i col·lectes
Donatius de particulars, empreses i associacions
Interessos bancaris
Quotes associats
Abonament despeses bancàries 2004
Subvencions institucions privades
Subvencions públiques
Total entrades
Transferències Senegal "Projecte 2005"
Despeses control execució projecte
Despeses plantejament i elaboració nou projecte
Despeses de sensibilització
Despeses funcionament i administració
Despeses bancàries i retenció IRPF
Total despeses

8.000,00
3.200,00
10,00
1.400,00
95,54
10.000,00
36.000,00
58.705,54
52.868,22
3.600,00
900,00
1.500,00
150,00
110,00
59.128,22

Saldo compte corrent a 01/01/05
Saldo compte corrent a 31/12/05

952,34
529,66
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6.5. FITXA PROJECTE 2005
Títol del projecte
“REHABILITACIÓ ESCOLA DE PRIMÀRIA DE SAINTE THÉRÈRE”
Localització geogràfica
A la població de SOKONE, regió de Niombató al Senegal, continent africà.
Beneficiaris
Infants i joves que han quedat fora del sistema públic d’educació o són de famílies
amb pocs recursos econòmics. L’escola té una capacitat per a 320 alumnes d’entre
6 i 13 anys.
Sector d’intervenció
Educació: formació personal i professional dels nois i noies de Sokone i rodalies.
Acció social: especial atenció a la promoció de la dona a l’autonomia personal.
Resum del pressupost del projecte
Concepte

Total execució projecte
Cost control execució projecte (10% aportació FCCD)
Despeses propostes i treballs de sensibilització (2% Projecte)
Despeses bancàries per transferències

Total cost projecte acabat
Aportació entitat sol·licitant (AAEPSenegal)
Aportació grups col·laboradors
Sol·licitud Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Participació local (mà d'obra/aportacions pares i mares)

Fr CFA

Euros

652,146

1,00

34.477.800

52.868,22

2.347.726
689.556
65.215

3.600,00
1.057,36
100,00

37.580.296

57.625,59

8.147.040
3.956.000
23.477.256
2.000.000

12.492,66
6.066,13
36.000,00
3.066,80

Total aportacions

37.580.296 57.625,59

COMPROMÍS TRANSFERÈNCIA AL SENEGAL

32.477.800

49.801,42

Breu descripció del projecte
L’Escola de Sainte Thérère va obrir fa 40 anys amb l’arribada a Sokone el 1963 d’un grup de tres
monges de la congregació francesa de « Sœurs de la Providence de Lisieux ». Fins al 1986, varen
ser elles les que portaren l’escola amb l’ajut d’un equip de laics que, contagiats pel seu esperit,
varen donar un gran suport a les monges. Els sous eren molt petits i es pot dir que tots plegats,
monges i mestres, treballaven per ajudar els nens més que no pas per guanyar-se la vida. Però
l’any 1986 hi va haver un corrent de senegalització de les estructures educatives. Les monges que
no tenien cap vocació pel País abandonaren l’escola, que passa a mans dels laics i a la diòcesi.
L’augment en el cost dels salaris va impedir invertir diners en el manteniment del centre. Els
escolapis van entrar en contacte amb l’escola fa deu anys, amb la seva arribada a Sokone, però
en fa només tres que el bisbe els encarregà la seva gestió econòmica i docent.
Els anys que han passat des de la seva construcció i l’abandonament de les instal·lacions pel que
fa al seu manteniment fan urgent una feina de rehabilitació de parets, sostres, fusteria i també del
mobiliari. Aprofitant aquesta acció també es vol construir una sala de professors i una biblioteca.
Està previst executar les obres en només un any, el 2005.
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6. 6. ESCOLA PIA AL SENEGAL
L'Escola Pia de Catalunya és una entitat d'Església que treballa en favor de l'educació per
a tothom. Forma part de la Congregació de l'Escola Pia, nascuda a Roma a inicis del
segle XVI a iniciativa de Josep Calassanç; ràpidament, es va estendre per Itàlia. Abans
d'acabar el segle XVII havia arribat a diversos països d'Europa. Es col·laborava amb els
ajuntaments per facilitar l'accés a l'ensenyament a les classes populars.
La primera fundació estable al nostre país data de 1683 a Moià. Des de llavors, els
escolapis catalans van promoure l'ensenyament en diversos pobles i ciutats, en
col·laboració amb els governs municipals.
Avui en dia, l'Escola Pia de Catalunya és una institució que aplega diverses entitats, com
poden ser les dinous escoles a Catalunya, diverses institucions educatives a Cuba,
Califòrnia del nord i del sud, Senegal i una parròquia als voltants de París. A més, hi ha
diverses entitats d'educació en el lleure i iniciatives d'acció social.
Els escolapis som un conjunt de dones i homes, laics i religiosos. Tots creiem que
l'educació és la millor eina per a la transformació del nostre món.

VICARIAT PROVINCIAL DEL SENEGAL
Relació de centres i dades de contacte

Els escolapis van arribar al Senegal l'any 1963, concretament a la regió de la Casamance,
al Sud del país. Allí van establir-se al poble d'Oussouye, i més endavant al poble de
M'lomp. Durant els més de quaranta anys que els escolapis porten treballant al Senegal,
la tasca principal que han desenvolupat és la de posar en marxa projectes educatius i de
formació per a infants i joves.
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DAKAR
Communauté PP. Piaristes – Centre Notre-Dame d’Afrique
(Pista Poliesportiva construïda amb l’ajut de l’AAEPSenegal)
Sicap Dieppeul
B.P. 10.230
DAKAR (Sénégal)
Tel. 00- (221) 825 04 10
Taxl. 00- (221) 825 81 74
A/e: epiadakar@arc.sn
ndafrique@arc.sn
Aquesta Casa comprèn:
Kër Casani. Scolasticat I
Sicap Dieppeul I
B.P. 10.230
DAKAR (Sénégal)
Tel. 00- (221) 825 27 02
Kër Dorothée
Sam-Sam, 3 – Jammagën / PIKINE
BP 1.230
DAKAR (Sénégal)
Tel. 00-(221) 834 40 82
A/e: piarisam@arc.es
Kër Kalasans. Prénoviciat et Postulantat
Sicap Liberté IV, villa núm. 5.237
B.P. 10.230
DAKAR (Sénégal)
Tel. 00- (221) 825 72 96
Paroise dels Martyrs de l’Ouganda
Sicap Liberté IV, villa núm. 5.237
B.P. 10.230
DAKAR (Sénégal)

OUSSOUYE
Communauté PP. Piaristes. Noviciat et Postulantat
B.P. 33
OUSSOUYE (Sénégal)
Tel. 00- (221) 993 11 42
Tax. 00- (221) 993 11 51
A/e: opiarist@sudinfo.sn
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Aquesta Casa comprèn:
Collège Joseph Faye
Paroise et Mission de M’Lomp
Di Kandonk
(Centre de Promotion Agricole. M’Lomp)
SOKONE
Mission Catholique (Centre Catalunya – acollida joves)
B.P. 16
SOKONE (Sénégal)
Tel. 00- (221) 948 32 64
A/e: piasokon@arc.sn
Centre Educatiu i d’Acollida de joves a Toubacouta, en construcció amb l’ajut
de l’AAEPSenegal

En tots aquests centres, els escolapis treballen fomentant l’autogestió, l’autonomia i
l’autosuficiència, una mostra d’això són les seves granges-escola. Dirigeixen el seu
treball, de manera especial, als sectors més oprimits: les dones, els infants i alguns grups
ètnics. Tot això ho fan amb la participació de grups de joves del país.
L’“Association Education Solidaire” és l’entitat que fa tres anys van promoure i
constituir els escolapis catalans que viuen i treballen al Senegal per poder canalitzar els
ajuts que els hi arriben des de Catalunya i fixar l’ordre de prioritat dels projectes
necessaris per desenvolupar la seva labor educativa. Aquesta és l’entitat que actua
formalment com a soci local o contrapart en els projectes que promou l’Associació
d’Amics de l’Escola Pia al Senegal.
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