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MEMÒRIA D'ACTIVITATS

EXERCICI
2020

nom

Associació assistencial Projecte Tabassaye

Règim jurídic

Registre d'Associacions

secció 1a del Registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya

Data d'inscripció NIF 
61829 28/09/2017 G67038265 

Carrer Número

Àngel Guimerà 13

Municipi codi postal Província 
Vilassar de Dalt 08339 Barcelona 

e-mail

projectetabassaye@gmail.com

web

projectetabassaye.com

1.     DADES DE L'ENTITAT

A.     Identificació de l'entitat

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques;  Llei orgànica 
1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació

Número d'inscripció al Registre 
corresponent

Inscrita el 04/02/2020 a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, amb el número de 
registre 762. 

B.    Domicili de l'entitat



Pàgina 2 de 27

4. NOMBRE D'ACTIVITATS I SERVEIS 

2.     FINS ESTATUTARIS
Els fins de l'associació són:      
• Fomentar i promoure l'accés a la salut i la higiene, l’accés a l'educació i l'escolarització, el desenvolupament 
econòmic i humà, i l'empoderament dels habitants del Senegal, amb especial atenció a les persones més 
vulnerables.     
• Propiciar l'empoderament i la millora del nivell de vida de la població Senegalesa, promovent solucions 
sostenibles, democràtiques i en el marc d'igualtat de drets.    
 • Fomentar la interacció cultural amb aquest col·lectiu mitjançant la millora mútua i l'intercanvi de coneixements.

  Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les següents activitats:      
• Suport mèdic-assistencial i educatiu, prevenció de riscos i foment de la higiene entre la població del Senegal.     • 
Adquisició, condicionament i / o manteniment d'espais i infraestructures vinculats a la millora i manteniment de la 
salut.     
• Adquisició, condicionament i / o manteniment d'espais i infraestructures vinculats a l'accés i / o a la millora de 
l'educació i la cultura ..     
• Creació, desenvolupament i suport d'activitats econòmiques sostenibles (agricultura, ramaderia, artesania, turisme 
...).     
• Creació d'equips locals per aconseguir aquests objectius.   
En queda exclòs tot ànim de lucre.

3.     NÚMERO DE SOCIS
El nombre total de socis a 31 de desembre de 2020 és de 130 persones físiques,dels quals 72 dones i 58 homes, i  
7 persones jurídiques.

L’any 2020 ha estat un any complexe per tothom, també per la nostra entitat. La crisi sanitària del 
Covid-19 ens va obligar a modificar moltes de les activitats que teníem previstes, sobretot les 
destinades a la difusió a Catalunya de l’entitat i dels diferents projectes en els que treballem i  les 
activitats públiques destinades a recaptar fons de manera directa  i/o aconseguir més socis i sòcies 
(festes, sopars solidaris, presentacions públiques, fires.....) .  S'ha seguit alimentant les xarxes socials, 
amb un retorn molt satisfactori. I, malgrat les dificultats associades a la crisi sanitària viscuda al llarg de 
gairebé tot l’any, gràcies a la solidaritat i la bona disposició de molta gent, gairebé tots els projectes 
previstos al Senegal s’han realitzat de manera puntual, i satisfactòria. També han pogut continuat les 
visites al Senegal d'alguns del membres de l'associació, per treballar sobre el terreny i coordinar i fer 
seguiment del diferents programes i seguir enfortint les relacions amb els habitants de la  regió de 
Kolda. 
Una altra fita important de l’any 2020 és la inscripció de la nostre entitat al registre ACCD i l’acolliment a 
la Llei d’Incentius Fiscals.
Les activitats que detallem, a part de les esmentades, son les següents:
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4.1. Mascaretes solidàries

A.  Identificació 

nom de l'activitat:

mascaretes Solidàries

serveis realitzats o compresos dins l'activitat

breu descripció de l'activitat

durada de l'activitat

d’abril a desembre de 2020

Tipus de personal Número

Personal assalariat 0

Personal extern amb contracte de serveis 0

Personal voluntari 26

DESPESES IMPORT 
Despeses en ajuts

Compres i aprovisionaments

                                    1.437,87 € 

Despeses de personal

Altres despeses de l'activitat

Despeses financeres

Diferencies de canvi

COST TOTAL DE L'ACTIVITAT                                     1.437,87 € 

Confecció i venda de mascaretes , realitzades de manera totalment voluntària per un grup de dones vinculades a 
l’establiment Hobby Lovin de Vilassar de Dalt (comerç solidari). La venda s’ha realitzat amb ajuda d’un altre grup de 
voluntàries a molt comerços de Vilassar de Dalt i poblacions del voltant.

B.    Recursos humans assignats a l'activitat

C.    Pressupost i finançament de l'activitat

a.     Ajuts monetaris

b.     Ajuts no monetaris

a.     Compres de bens destinats a l'activitat

b.     Compres de matèries primeres

c.     Altres compres

d.     Treballs realitzats per altres entitats

a.     Lloguers i taxes

b.     Reparacions i conservació

c.     Serveis de professionals independents

d.     Transports

e.     Assegurances

f.      Serveis bancaris

g.     Publicitat i RRPP

h.     Subministraments

i.      Tributs
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FINANÇAMENT IMPORT 
Quotes dels socis

Ingressos amb  origen en l'Administració Pública

Altres ingressos del sector privat

                                    9.711,57 € 
FINANÇAMENT TOTAL DE LA ACTIVITAT                                     9.711,57 € 

número total

Tipus de beneficiaris/es:

Requisits necessaris per obtenir la condició de beneficiari/a:

Grau d'atenció que han rebut els beneficiaris/es:

E.  Resultats de l'activitat

Resultats obtinguts amb la realització de l'activitat:

Nivell d'acompliment de les finalitats estatuàries i avaluació de l'activitat:

4.2 Mutualització pobles communne de Dabo

a.     Contractes amb el sector públic

b.     Subvencions

c.     Concerts i convenis

a.     Subvencions

b.     Donacions i llegats

c.     Altres: recaptació amb activitats pròpies

D.    Beneficiaris/es de l'activitat

Si bé aquesta activitat no estava enfocada a donar un servei directe als nostres beneficiaris, va servir per donar a 
conèixer el projecte i per recollir diners per finançar les altres activitats: 8,273,70€ nets al llarg del 2020 

Aquesta activitat ha contribuït a complir les finalitats estatutàries de l'Associació , en el sentit d'aconseguir mitjans 
econòmics per realitzar projectes al Senegal i en el sentit d'aprofundir en el coneixement de les poblacions de 
Vilassar de Dalt, Premià de Dalt i Cabrils de la realitat de la regió de Kolda, a El Senegal.  Els comerços 
interpel.lats van respondre de manera molt positiva: el 100% dels establiments compromesos anteriorment   van 
acceptar de vendre les mascaretes de manera molt activa, i d’altres «nous» s’hi van sumar.
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A. Identificació 

nom de l'activitat:

Mutualització de la població de Tabassaye Manding, de Sintiang Maodo i de Sare Guiró

serveis realitzats o compresos dins l'activitat

breu descripció de l'activitat

durada de l'activitat
gener a desembre de 2020

Tipus de personal Número

Personal assalariat 0

Personal extern amb contracte de serveis 0

Personal voluntari 5

DESPESES IMPORT 
Despeses en ajuts

                                    4.340,00 € 

Compres i aprovisionaments

Despeses de personal

Altres despeses de l'activitat

inscripció a la Mutua de salut de Dabo dels 680 habitants (segons cens actualitzat el gener del 2020) de les 
poblacions de Tabassaye Manding i  Sintiang Maodo, i a partir de l'1 de juliol de 2020 també de la veïna vila de 
Sare Guiró, de 252 habitants.
Tallers de sensibilització i informació a la població sobre el funcionament de la Mútua

 La Mútua mèdica de Dabo és una de les moltes mútues mèdiques del Senegal, associacions públiques que formen 
la llavor d’una seguretat social amb vocació d’universalitat. Sovint s’agrupen regionalment, creant associacions de 
mútues.
En funció al tipus de quota anual, la mútua es fa càrrec d’una part del cost  dels serveis mèdics (proves 
diagnòstiques, especialistes, cirurgia, hospitalitzacions, parts…) i del cost dels medicaments, en aquells centres 
adscrits a la Mútua. 

El gener del 2020 vam tornar a inscriure tots els habitants de Tabassaye Manding, i de Sintiang Maodo, a partir de 
l'1 de juliol també els de Sare Guiró (un tercer poble de la communne)  a la Mútua Mèdica de Dabo, amb una quota 
de aproximadament 5,4 €/habitant/any, amb la que s'obté una cobertura del 80% en la majoria de tractaments, 
proves i medicaments realitzats en els centres mèdics de referència a la regió de Kolda i un descompte del 50% en 
els medicaments adquirits a la farmàcia. 

B.    Recursos humans assignats a l'activitat

C.    Pressupost i finançament de l'activitat

a.     Ajuts monetaris

b.     Ajuts no monetaris

a.     Compres de bens destinats a l'activitat

b.     Compres de matèries primeres

c.     Altres compres

d.     Treballs realitzats per altres entitats

a.     Lloguers i taxes

b.     Reparacions i conservació

c.     Serveis de professionals independents

d.     Transports
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                                          87,67 € 

Despeses financeres

Diferencies de canvi

COST TOTAL DE L'ACTIVITAT                                     4.427,67 € 

FINANÇAMENT IMPORT 
Quotes dels socis                                     2.427,67 € 
Ingressos amb  origen en l'Administració Pública

                                    2.000,00 € 

Altres ingressos del sector privat

FINANÇAMENT TOTAL DE LA ACTIVITAT                                     4.427,67 € 

número total
680, i  252 més durant els darrers 6 mesos de l'any

Tipus de beneficiaris/es:
Tots els habitants del poblat de Tabassaye Manding, de Sintiang Maodo i de Sare Guiró,  El Sénegal.

Requisits necessaris per obtenir la condició de beneficiari/a:
Ser habitant dels pobles esmentats, i no pertànyer a cap Mútua de Salut prèviament.

Grau d'atenció que han rebut els beneficiaris/es:
Tots els beneficiaris han pogut fer us dels beneficis de la Mútua.

E.  Resultats de l'activitat

Resultats obtinguts amb la realització de l'activitat:

e.     Assegurances

f.      Serveis bancaris

g.     Publicitat i RRPP

h.     Subministraments

i.      Tributs

a.     Contractes amb el sector públic

b.     Subvencions

c.     Concerts i convenis

a.     Subvencions

b.     Donacions i llegats

c.     Altres: recaptació amb activitats pròpies

D.    Beneficiaris/es de l'activitat
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Nivell d'acompliment de les finalitats estatuàries i avaluació de l'activitat:

4.3. programa d'accés a la sanitat

A.  Identificació 

nom de l'activitat:

programa d'accés a la sanitat- Baruma

accions i serveis realitzats o compresos dins l'activitat

breu descripció de l'activitat

durada de l'activitat
gener a desembre 2020

Aquest any, hem constatat un cop més que la mutualització de la població segueix sent una estratègia que aporta 
múltiples beneficis:
-Facilita a la població l'accés al metge/al dispensari de manera ràpida, i per tant és possible detectar i prendre 
mesures en els primers estadis de qualsevol afecció, amb la qual cosa molts problemes queden resolts abans que 
es converteixin en res de seriós.
-Ajuda a que la població s'acostumi a fer-se visitar, i que s'estableix un hàbit que fins ara no existia.
-Ens permet estalviar recursos econòmics, tant pel fet que moltes malalties es resolen ràpidament (i teòricament no 
cal fer despeses més importants a posteriori, com quan els casos esdevenien greus) com perquè la mútua 
assumeix una part molt important de la despesa en proves i hospitalització en aquells casos que sí són greus.
-durant el tercer any d'implantació han estat ateses al dispensari de Dabo més d'un centenar de persones,  18 
persones han pogut operar-se de diverses dolències (principalment hèrnies) i només un infant ha mort (la mortaldat 
infantil, que es situava entorn els 9 infants/any al poblat de Tabassaye Manding,  era causada majoritàriament per 
casos de malària no tractada)
-el cost de la Mutualització és aproximadament de 5,4€/persona/any.(més despeses)

Aquest 2020, vista la crisi sanitària que ha sacsejat tot el planeta, ens afirmem encara més en la necessitat 
d’apostar i  d’alimentar la Mútua, entitat semipública que juga, al nostre parer, un paper cabdal en la possibilitat de 
donar accés a la salut a la població

Aquesta activitat acompleix els objectius d'accés a la salut de la població sense recursos econòmics. Aquest pas 
ens ajuda a optimitzar recursos econòmics i permet als vilatans de participar i co-responsabilitzar-se de la seva 
pròpia salut, en tant que ells són els que assumeixin el % del cost dels medicaments que no cobreix la 
mutualització. Seguim valorant com a molt positiva aquesta activitat 

Acompanyament a diversos malalts a diferents centres mèdics:  Hospital Regional de Kolda, Hospital general de 
Ziguinchor, Hospital de La Paix a Ziguinchor, Hospital Fann de Dakar, (en funció de les diferents malalties i 
oportunitats de tractament)
Assumpció de les despeses en visites, proves i tractaments de tots aquells malalts greus/ de llarga durada sense 
mitjans econòmics.

Amb l'equip format al Senegal , que treballa juntament amb voluntaris catalans i metges senegalesos, s'ha seguit 
treballant amb l'objectiu de detectar malalts sense recursos econòmics a diverses poblacions de la zona. Un cop 
mutualitzada la població de Tabassaye Manding, el programa d'accés a la salut-ajuda directa s'ha centrat en casos 
greus de persones d'altres poblacions, i en els casos de persones mutualitzades també amb malalties greus que no 
podien obtenir resposta (per falta d'especialista, per exemple) en els centres mèdics adscrits a la Mútua. 
 Després de la corresponent valoració, se'ls ha acompanyat al centre mèdic corresponent, facilitant-los l’accés a les 
cures i als medicaments que necessitaven. En els casos que ha estat necessari, se'ls ha acollit a la Maison 
Guérison. L’activitat va quedar parcialment aturada entre el març i el juny del 2020, a causa de les limitacions en el 
transport causades pel covid19. 
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Tipus de personal Número

Personal assalariat (al Senegal) 4

Personal extern amb contracte de serveis 0

Personal voluntari 4

DESPESES IMPORT 
Despeses en ajuts

                                    9.777,57 € 

Compres i aprovisionaments

                                    2.461,60 € 
Despeses de personal

Altres despeses de l'activitat

                                       577,25 € 

                                       304,00 € 

Despeses financeres

Diferencies de canvi

COST TOTAL DE L'ACTIVITAT                                   13.120,42 € 

FINANÇAMENT IMPORT 
Quotes dels socis                                     2.724,72 € 
Ingressos amb  origen en l'Administració Pública

Altres ingressos del sector privat

                                    1.500,00 € 
                                    4.500,00 € 
                                    4.395,70 € 

FINANÇAMENT TOTAL DE LA ACTIVITAT                                   13.120,42 € 

B.    Recursos humans assignats a l'activitat

C.    Pressupost i finançament de l'activitat

a.     Ajuts monetaris

b.     Ajuts no monetaris

a.     Compres de bens destinats a l'activitat

b.     Compres de matèries primeres

c.     Altres compres

d.     Treballs realitzats per altres entitats

a.     Lloguers i taxes

b.     Reparacions i conservació

c.     Serveis de professionals independents

d.     Transports

e.     Assegurances

f.      Serveis bancaris

g.     Publicitat i RRPP

h.     Subministraments

i.      Tributs

a.     Contractes amb el sector públic

b.     Subvencions

c.     Concerts i convenis

a.     Subvencions

b.     Donacions i llegats

c.     Altres: recaptació amb activitats pròpies

D.    Beneficiaris/es de l'activitat
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número total

Tipus de beneficiaris/es:

Grau d'atenció que han rebut els beneficiaris/es:

Resultats obtinguts amb la realització de l'activitat:

Nivell d'acompliment de les finalitats estatuàries i avaluació de l'activitat:

4.4.  Maison de Guérison

A.  Identificació 

nom de l'activitat:

manteniment Maison Guérison

accions i serveis realitzats o compresos dins l'activitat

breu descripció de l'activitat

31 persones , de les quals 2 nenes, 3 nens, 13 adolescents nois, 5 adolescents noies, 6 dones i 2 homes, ateses i 
acompanyades a diversos hospitals. 

Habitants de la la regió de Kolda i de la Casamance, amb malalties diverses complicades i sense mitjans 
econòmics

Totes les persones que s'ha atès en aquest programa han rebut l'atenció mèdica adequada, i han estat evacuats al 
centre mèdic on es podia donar resposta de manera més satisfactòria a la seva malaltia.
En els casos en què calia, s'ha subvencionat també les pròtesis necessàries, tractaments de recuperació i 
medicacions de llarga durada.
En els casos que ha estat necessari han rebut també allotjament i manutenció a Kolda (Maison Guérison), o a 
altres poblacions si ha estat el cas.

Els resultats directes van ser satisfactoris, en el sentit que les persones ateses tenien malalties greus, van poder 
ser ateses convenientment, van rebre tractament i la majoria dels que vam poder tractar  van guarir-se o estan en 
el procés (alguns casos encara estan en tractament a data d'avui). Totes les persones ateses van millorar la salut.  
Malgrat tot, dues de les persones tractades – una dona amb un càncer de bufeta i un noi amb una anèmia severa- 
finalment van morir.

Aquesta activitat acompleix els objectius d'accés a la salut de la població sense recursos econòmics.
Algunes de les persones beneficiàries d'aquests programes estaven mutualitzades, però en els centres mèdics 
adscrits a la Mútua no es va trobar els especialistes adequats, o els aparells per poder diagnosticar-los, i és per 
això que, malgrat tot,  alguns els vam haver d'evacuar a altres ciutats.
Tot i aquests sobrecostos, valorem l'activitat com a molt positiva, per necessària i oportuna.

Manteniment i funcionament  d'una casa al barri de Fass Dhiae,Kolda.
Atenció als malalts que s'hi van allotjar.
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durada de l'activitat
gener a desembre de 2020

Tipus de personal Número

Personal assalariat (al Senegal) 3

Personal extern amb contracte de serveis 0

Personal voluntari 3

DESPESES IMPORT 
Despeses en ajuts

                                    3.427,43 € 

Compres i aprovisionaments

Despeses de personal

Altres despeses de l'activitat

                                    3.141,98 € 

                                       183,07 € 

                                    1.091,82 € 

Despeses financeres

Diferencies de canvi

COST TOTAL DE L'ACTIVITAT                                     7.844,30 € 

FINANÇAMENT IMPORT 
Quotes dels socis                                     3.598,15 € 
Ingressos amb  origen en l'Administració Pública

Com a estratègia per tal de millorar la recuperació de diferents malalts de llarga durada aviat es va fer evident la 
necessitat d’habilitar un espai on poder acollir-los i oferir-los un seguiment sanitari, una bona alimentació i un entorn 
higiènic i tranquil.
 El 2018 es va condicionar una casa de 5 habitacions, però que vam comprovar posteriorment que s'inundava a 
l'estació de les pluges . Això ens va obligar la primavera del 2019 a traslladar la instal.lació a una altra casa, més 
gran i més a prop de l'Hospital Regional. Aquesta nova casa de 10 habitacions, més gran i  millor equipada al 
veïnat de Fass Dhiae, a Kolda,és ideal per allotjar els malalts que han de fer un tractament de llarga durada a prop 
de  l'hospital regional de Kolda i que no tenen parents a la ciutat. Mentre dura el tractament, ens fem càrrec també 
de la seva alimentació i despeses de vida.
A la casa hi treballa un home, que n’és l’encarregat i fa el seguiment sanitari dels malalts i, a mitja jornada, una 
dona que s’ocupa de la intendència i la cuina i un home que fa la neteja i el manteniment.

 

B.    Recursos humans assignats a l'activitat

C.    Pressupost i finançament de l'activitat

a.     Ajuts monetaris

b.     Ajuts no monetaris

a.     Compres de bens destinats a l'activitat

b.     Compres de matèries primeres

c.     Altres compres

d.     Treballs realitzats per altres entitats

a.     Lloguers i taxes

b.     Reparacions i conservació

c.     Serveis de professionals independents

d.     Transports

e.     Assegurances

f.      Serveis bancaris

g.     Publicitat i RRPP

h.     Subministraments

i.      Tributs

a.     Contractes amb el sector públic
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Altres ingressos del sector privat

                                    4.246,15 € 

FINANÇAMENT TOTAL DE LA ACTIVITAT                                     7.844,30 € 

número total

Tipus de beneficiaris/es:

Grau d'atenció que han rebut els beneficiaris/es:

E.  Resultats de l'activitat

Resultats obtinguts amb la realització de l'activitat:

Nivell d'acompliment de les finalitats estatuàries i avaluació de l'activitat:

4.5. plans de sosteniment

A.  Identificació 

nom de l'activitat:

plans de sosteniment

accions i serveis realitzats o compresos dins l'activitat
ajuts  per la formació a adolescents que han acabat el seu tractament mèdic

b.     Subvencions

c.     Concerts i convenis

a.     Subvencions

b.     Donacions i llegats

c.     Altres: recaptació amb activitats pròpies

D.    Beneficiaris/es de l'activitat

totes les persones de Tabassaye Manding, Sare Guiró i Sintiang Maodo que s'han desplaçat a Kolda per motius 
mèdics, 4 persones que han passat els seus post-operatoris d’altres contrades  i ,de manera permanent, 4 nens/es 
i els seus acompanyants, 6 adolescents i 3 adults

Habitants de la Commune de Dabo, i altres de la baixa Casamance,  amb malalties complicades de llarga durada 
que calia tractar a l'Hospital régional de Kolda i amb recuperacions complexes, i sense mitjans econòmics

Totes les persones que s’han allotjat a aquesta casa (Maison Guérison) han estat ateses en les millors condicions 
possibles. Els beneficiaris van poder allotjar-se a prop de l'Hospital on rebien tractaments de llarga durada, i han 
pogut fer els seus post operatoris en un entorn segur i higiènic. Durant el temps que van ser allotjats també ens 
vam fer càrrec de la seva manutenció, oferint-los una  alimentació complerta i equilibrada.(els costos de 
medicaments, proves mèdiques i nutrició estan reflectits a l'apartat "programa d'accés a la salut")

El 100% de les persones beneficiàries van poder seguir els seus tractaments amb èxit, i van rebre un seguiment 
mèdic i una alimentació adequada.

Aquesta activitat acompleix els objectius d'accés a la salut de la població sense recursos econòmics. L'estratègia 
de condicionar un espai per allotjar els malalts de llarga durada ja s'havia avaluat com a molt positiva: el fet d'estar 
acompanyats i de rebre una atenció directa millorava substancialment les seves possibilitats de recuperació, i es va 
evidenciar un progrés important respecte altres malalts que es van allotjar a casa els seus parents (la pitjor qualitat 
en l'alimentació rebuda i la falta d’higiene i de control en posologies i seguiment dels tractaments feien que la 
recuperació dels malalts que no van ser allotjats a la Maison Guérison fos molt més lenta/amb pitjor pronòstic) 
De fet, la casa és plena gairebé tot l’any, i està clar que els beneficis pels pacients son molts
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breu descripció de l'activitat

durada de l'activitat
gener a desembre de 2020

Tipus de personal Número

Personal assalariat (al Senegal) 1

Personal extern amb contracte de serveis 0

Personal voluntari 2

DESPESES IMPORT 
Despeses en ajuts

                                    2.283,08 € 

Compres i aprovisionaments

Despeses de personal                                        246,15 € 
Altres despeses de l'activitat

                                          51,09 € 

Despeses financeres

Diferencies de canvi

COST TOTAL DE L'ACTIVITAT                                     2.580,32 € 

FINANÇAMENT IMPORT 
Quotes dels socis                                     2.580,32 € 
Ingressos amb  origen en l'Administració Pública

Altres ingressos del sector privat

volem acompanyar les persones que ajudem a guarir, respondre del seu futur i millorar les seves possibilitats de 
dur una vida digna. Per això, en casos de persones a les quals ja podem donar l'alta, bequem a nois i noies joves 
en la seva formació i fins i tot -en els casos de persones en situació de pobresa severa- els ajudem de manera 
directa en la seva manutenció. 

B.    Recursos humans assignats a l'activitat

C.    Pressupost i finançament de l'activitat

a.     Ajuts monetaris

b.     Ajuts no monetaris

a.     Compres de bens destinats a l'activitat

b.     Compres de matèries primeres

c.     Altres compres

d.     Treballs realitzats per altres entitats

a.     Lloguers i taxes

b.     Reparacions i conservació

c.     Serveis de professionals independents

d.     Transports

e.     Assegurances

f.      Serveis bancaris

g.     Publicitat i RRPP

h.     Subministraments

i.      Tributs

a.     Contractes amb el sector públic

b.     Subvencions

c.     Concerts i convenis

a.     Subvencions
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FINANÇAMENT TOTAL DE LA ACTIVITAT                                     2.580,32 € 

número total
7 adolescents (3 noies i 4 nois)

Tipus de beneficiaris/es:

Grau d'atenció que han rebut els beneficiaris/es:

E.  Resultats de l'activitat

Resultats obtinguts amb la realització de l'activitat:

Nivell d'acompliment de les finalitats estatuàries i avaluació de l'activitat:

4.6. reforma de la Poste de Santé de Dabo, fase 1A

A.  Identificació 

nom de l'activitat:

reforma del dispensari (Poste de Santé) de Dabo

accions i serveis realitzats o compresos dins l'activitat

b.     Donacions i llegats

c.     Altres: recaptació amb activitats pròpies

D.    Beneficiaris/es de l'activitat

Adolescents sense mitjans econòmics, amb un historial de malaltia llarga, que han perdut la possibilitat 
d'escolaritzar-se normalment, i que hagin obtingut l'alta mèdica o tinguin llur malaltia sota control (en el cas de 
malalts crònics)

Els beneficiaris d'aquests plans han pogut iniciar un programa d'aprenentatge en l'ofici escollit mitjançant acords 
amb tallers i petits empresaris locals. 

El 100% de les persones beneficiàries han mantingut amb èxit el seu aprenentatge, durant els mesos relacionats a 
aquesta activitat l'any 2020, salvant el període de 3 mesos de confinament «dur» al Senegal

Aquesta activitat acompleix els objectius d'empoderament i millora  de l'educació de la població sense recursos 
econòmics.
Totes les persones beneficiàries dels nostres programes provenen de famílies sense recursos de zones rurals i, 
especialment  els adolescents, tenen molt poques possibilitats de formar-se un cop superada l'edat habitual 
d'escolarització (6 a 12 anys) Aquests nois i noies que obtenen l'alta sovint tenen seqüeles físiques de per vida que 
encara els dificulta més l'accés a un feina "normal". Els plans de sosteniment els ajuden a accedir a un 
aprenentatge que altrament no podrien costejar, i en fem una valoració molt positiva 



Pàgina 14 de 27

breu descripció de l'activitat

durada de l'activitat

Tipus de personal Número

Personal assalariat (al Senegal) 1

Personal extern amb contracte de serveis 8

Personal voluntari 3

DESPESES IMPORT 
Despeses en ajuts

Compres i aprovisionaments

                                       325,19 € 

Reforma interior de l’edifici principal de la Poste de Santé de Dabo, primera fase.
 
La relació d’obres realitzades és la següent:
-reparació del sostre de fibrociment i la seva impermeabilització total.
-reparació i substitució de tots els panells del fals sostre danyats.
-reparar esquerdes a les parets de tot l'edifici.
-Treure els marcs de les portes i finestres antigues i col·locar nous tancaments d'alumini i vidre.
- Col·locar una reixa a la finestra del lavabo.
-Restaurar i pintar les reixes externes que ho necessitin.
-Construcció de dues rampes d'accés a les habitacions del darrere (sala de cures i d’hospitalització)
-Tancar amb obra 3 portes interiors.
-Canviar dues portes interiors de fusta (despatx segon i lavabo).
-reparar el lavabo existent, instal·lar sanitaris nous i canviar les canonades necessàries, les aixetes i fer totes les 
connexions necessàries perquè tot funcioni correctament. 
-Restaurar i ampliar la taula de treball / banc del laboratori, amb instal·lació d’una pica integrada
-Instal·lar un rentamans complet a la sala de tractaments.
-Construcció d’un pou d’aigües grises per desaiguar la pica del laboratori i el rentamans de la sala de cures.
-pintar totes les parets i sostres interiors amb pintura plàstica.
-Subministrar i instal·lar 6 ventiladors de sostre.
-Canviar la instal·lació elèctrica de tot l’edifici. 

Com ja s’ha explicat anteriorment, considerem l’estratègia d’inscriure la població a la Mutua de salut local molt 
eficient i oportuna. De totes maneres ens topem amb un problema important en el desenvolupament  d’aquest 
mètode:   els equipaments que formen part del circuit sanitari de la regió  presenten importants deficiències 
estructurals i en els serveis  prestats. Això es fa especialment palès al dispensari de Dabo,  el centre de salut de 
referència de la communne, un centre que treballa moltíssim i que es troba en unes condicions de conservació 
lamentables i amb importants carències en quant a infraestructures, maquinària i personal. 
La manca de recursos financers per part de l'estat impedeixen la resolució d'aquests problemes, i creen un cercle 
viciós de difícil solució. Estan desbordats de feina, i no tenen mitjans.
És per això que, gairebé des de l'inici del nostre treball a Tabassaye, veiem que una reforma a fons del dispensari 
de Dabo és un projecte imprescindible per desencallar la situació i permetre un salt endavant en aquest 
plantejament, on el tàndem mútua-equipaments sanitaris son la clau de volta -al nostre parer- per la millora en la 
qualitat de la salut de la població.

El projecte de reforma de la Poste de Santé de Dabo és un projecte ambiciós, que està plantejat en 5 fases. El 
compromís inicial amb les autoritats sanitàries i polítiques de Dabo era iniciar la tardor del 2020 la primera etapa 
d’aquesta reforma. A causa de la crisi covid19 moltes de les activitats previstes per recaptar fons per aquest 
projecte es van haver de suspendre. Tot i així, atès que aquest és un projecte molt necessari per la població, es va 
fer l’esforç d’atacar una primera fase més petita del que inicialment s’havia concebut.

novembre i desembre de 2020  (l’acabament definitiu de les obres s’ha allargat fins a començaments de febrer de 
2021)

B.    Recursos humans assignats a l'activitat

C.    Pressupost i finançament de l'activitat

a.     Ajuts monetaris

b.     Ajuts no monetaris

a.     Compres de bens destinats a l'activitat

b.     Compres de matèries primeres
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                                       507,94 € 

Despeses de personal                                        284,71 € 
Altres despeses de l'activitat

                                    8.816,34 € 
                                       385,11 € 

                                       167,17 € 

Despeses financeres

Diferencies de canvi

COST TOTAL DE L'ACTIVITAT                                   10.486,46 € 

FINANÇAMENT IMPORT 
Quotes dels socis                                     1.778,12 € 
Ingressos amb  origen en l'Administració Pública

                                    5.376,34 € 

Altres ingressos del sector privat

                                    3.332,00 € 
FINANÇAMENT TOTAL DE LA ACTIVITAT                                   10.486,46 € 

número total

Tipus de beneficiaris/es:
Tots els habitants de la Communne de Dabo i d’altres zones: qualsevol és possible usuari de la Poste.

Grau d'atenció que han rebut els beneficiaris/es:

E.  Resultats de l'activitat

Resultats obtinguts amb la realització de l'activitat:

c.     Altres compres

d.     Treballs realitzats per altres entitats

a.     Lloguers i taxes

b.     Reparacions i conservació

c.     Serveis de professionals independents

d.     Transports

e.     Assegurances

f.      Serveis bancaris

g.     Publicitat i RRPP

h.     Subministraments

i.      Tributs

a.     Contractes amb el sector públic

b.     Subvencions

c.     Concerts i convenis

a.     Subvencions

b.     Donacions i llegats

c.     Altres: recaptació amb activitats pròpies

D.    Beneficiaris/es de l'activitat

Tots els usuaris de la Poste de Santé de Dabo (cobreix una població d’unes 15.000 persones aproximadament  ) i 
el personal que treballa en el centre.

Realment la millora en la qualitat de l’atenció sanitària encara no hi ha hagut temps de valorar-la, atès que 
l’equipament renovat fa molt poquet que s’ha re-obert. En tot cas,  és evident que a partir d’ara podran treballar 
més i millor.
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Nivell d'acompliment de les finalitats estatuàries i avaluació de l'activitat:

4.7.hort de l’associació de dones de Tabassaye, fase 1

A.  Identificació 

nom de l'activitat:

hort de l’associació de dones de Tabassaye Manding

accions i serveis realitzats o compresos dins l'activitat

breu descripció de l'activitat

durada de l'activitat

de març de desembre de 2020

Les reformes dutes a terme han permès la posada en marxa d’un nou consultori, d’una  nova sala de cures , d’una 
nova sala d’hospitalització i la reforma del laboratori, totes elles amb instal.lacions en bones condicions. El personal 
del centre a partir d’ara poden treballar més i en millors condicions..... 
Consolidació de la confiança i cooperació i entre les associacions Catalana i Senegalesa, amb les autoritats 
sanitàries i polítiques locals .
S’ha constituït un comitè format per representants de les autoritats sanitàries, de l’Ajuntament i de l’entitat, per tal 
de fer seguiment i valoració de les reformes implantades.

Aquesta activitat acompleix els objectius d'accés a la sanitat de la població. Aquesta reforma, que lògicament seria 
una tasca del ministeri de sanitat senegalès si aquest disposés de recursos, no incideix directament en l'accés a la 
salut, però  evidentment millora la qualitat de l'experiència sanitària, la capacitat d’atendre millor els malalts del 
centre. En relació als «interessos» dels beneficiaris directes de la nostra entitat (és a dir, les persones que han 
estat mutualitzades amb el suport de la ONGD)  la millora de les capacitats del centre de salut evidentment ens 
ajuda a que els serveis oferts siguin millors.
 Donat que era una demanda sorgida de les autoritats mèdiques locals, amb les quals s’ha treballat molt de temps 
per dissenyar el projecte, el fet d'aconseguir fer la primera fase de la reforma prevista s'ha viscut, per totes les 
parts, com un gran èxit. Valorem l'activitat molt positivament.

-assessorament legal i acompanyament per constituir l'associació
- acompanyament en el disseny del projecte d’una horta comunitària: assessorament en organització i planificació, 
assessorament i acompanyament tècnic i de formulació.
- acompanyament i assessorament legal per la obtenció de la propietat d’un terreny comunal (actualment 
escripturat a nom de les dones) 
- ajut econòmic i tècnic per iniciar la construcció d’un pou i un tancat perimetral per la parcel.la de l’hort

El projecte consisteix en el disseny i implantació d'un horta comunitària de producció d'hortalisses, que busca la 
integració entre l'agricultura sostenible/la permacultura  i l'agricultura tradicional. Es un projecte que respon a 
diverses necessitats de la comunitat, com son:
- Empoderament de les dones. Estem a una societat fortament patriarcal, on tradicionalment les dones no tenen ni 
veu ni vot, és evident que per millorar el desenvolupament de la societat Senegalesa cal subvertir aquesta situació
- Millora de la qualitat de la salut, a través d’una alimentació més variada i amb més nutrients. 
- Millora de la sobirania alimentària del poblat, per tant millora de la capacitat de resistència davant situacions de 
crisi.
- Desenvolupament econòmic sostenible, implantant un projecte respectuós amb els costums locals, de baix 
impacte ambiental i de fàcil implementació.
El concepte del projecte és força senzill: es tracta de cultivar una horta prou gran com per abastir les necessitats 
d’hortalisses de la comunitat i obtenir a més un excedent que es portarà a vendre als mercats propers. Amb aquest 
projecte es pretén millorar la diversitat -i per tant la qualitat- de l’alimentació de les famílies, i produir excedent 
suficient per tal que, un cop venut, les dones puguin començar a ser autònomes econòmicament.
L’associació de dones de Tabassaye, com a entitat autònoma que s’ha constituït jurídicament, és la propietària de 
les terres on es realitzarà la horta comunitària. 
En aquesta primera etapa, i amb la col.laboració de l’ONG Bantandicori , s’hi construirà un tancat perimetral i un 
pou amb una bomba solar. 
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Tipus de personal Número

Personal assalariat (al Senegal) 2

Personal extern amb contracte de serveis 4

Personal voluntari més  de 90

DESPESES IMPORT 
Despeses en ajuts

                                    3.445,89 € 

Compres i aprovisionaments

Despeses de personal                                        284,61 € 
Altres despeses de l'activitat

                                          60,51 € 

Despeses financeres

Diferencies de canvi

COST TOTAL DE L'ACTIVITAT                                     3.791,01 € 

FINANÇAMENT IMPORT 
Quotes dels socis                                     3.791,01 € 
Ingressos amb  origen en l'Administració Pública

Altres ingressos del sector privat

FINANÇAMENT TOTAL DE LA ACTIVITAT                                     3.791,01 € 

número total

B.    Recursos humans assignats a l'activitat

C.    Pressupost i finançament de l'activitat

a.     Ajuts monetaris

b.     Ajuts no monetaris

a.     Compres de bens destinats a l'activitat

b.     Compres de matèries primeres

c.     Altres compres

d.     Treballs realitzats per altres entitats

a.     Lloguers i taxes

b.     Reparacions i conservació

c.     Serveis de professionals independents

d.     Transports

e.     Assegurances

f.      Serveis bancaris

g.     Publicitat i RRPP

h.     Subministraments

i.      Tributs

a.     Contractes amb el sector públic

b.     Subvencions

c.     Concerts i convenis

a.     Subvencions

b.     Donacions i llegats

c.     Altres: recaptació amb activitats pròpies

D.    Beneficiaris/es de l'activitat
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Tipus de beneficiaris/es:
Dones adultes membres de l’associació de dones Moussou Kounda 

Grau d'atenció que han rebut els beneficiaris/es:

E.  Resultats de l'activitat

Resultats obtinguts amb la realització de l'activitat:

Nivell d'acompliment de les finalitats estatuàries i avaluació de l'activitat:

4.8. evacuació Abdoukarim

A.  Identificació 

nom de l'activitat:

evacuació Abdoukarim Mané

accions i serveis realitzats o compresos dins l'activitat

breu descripció de l'activitat

Les 103 dones adultes (d’un total de 115) que formen l’associació de dones «Moussou kounda», i de manera 
indirecta els 586 habitants de Tabassaye Manding

Les dones que formen l’associació han pogut legalitzar-la, i han començat el procés per poder tirar endavant un 
projecte llargament reivindicat. Han obtingut la propietat de les terres on es farà l’hort (punt importantíssim per 
poder ser realment autònomes per desenvolupar el projecte) i  han participat del disseny i organització del projecte i 
dels primers treballs per engegar-lo.

Tot i que encara falta implantar la segona fase del projecte (que es durà a terme al llarg del 2021) el resultat és molt 
satisfactori. El fet que l’associació de les dones estigui ja legalitzada i els terrenys estiguin al seu nom es un primer 
pas molt important en el camí cap el seu empoderament.
Per altra banda, els treballs de construcció del pou i el tancat, han quedat pràcticament enllestits a finals del 2020 
com estava previst. Aquests treballs s’han dut a terme en col.laboració de l’ong associació Bantandicori, que opera 
habitualment a la veïna commune de Kandia (també a la regió de Kolda) 

Aquesta activitat acompleix els objectius propiciar l'empoderament (en aquest cas de les dones) i la millora del 
nivell de vida de la població Senegalesa, promovent solucions sostenibles, democràtiques i en el marc d'igualtat de 
drets. 
 També acompleix l’objectiu d’accés a la salut, en quant és evident que una millora en la qualitat de l’alimentació 
incideix de manera evident en la salut de tota la població.
 Donat que aquest és un projecte  llargament reivindicat pel grup de dones local, amb les quals s’ha treballat per 
dissenyar-lo i organitzar-lo, el fet d'aconseguir fer la primera fase s'ha viscut, per totes les parts, com un èxit. 
Valorem l'activitat molt positivament.

gestions per aconseguir el trasllat de L’Abdoukarim Mané a l’estat espanyol, per ser operat de la malformació a les 
seves cames amb la que va nèixer.
(una part d’aquesta activitat, la part de la operació i posterior recuperació, es desenvoluparà el 2021)
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durada de l'activitat
tot el 2020 

Tipus de personal Número

Personal assalariat (al Senegal) 0

Personal extern amb contracte de serveis

Personal voluntari 28 (aproximadament)

DESPESES IMPORT 
Despeses en ajuts

                                       394,54 € 

Compres i aprovisionaments

Despeses de personal

Altres despeses de l'activitat

                                            6,39 € 

Despeses financeres

Diferencies de canvi

COST TOTAL DE L'ACTIVITAT                                        400,93 € 

FINANÇAMENT IMPORT 
Quotes dels socis                                        400,93 € 
Ingressos amb  origen en l'Administració Pública

El cas del menor Abdoukarim Mané va arribar a la nostra entitat a principi del 2019. Al llarg d’un any i mig es va 
intentar tractar la seva dolència al Senegal, sense èxit. La operació necessària per poder redreçar els seus peus és 
una operació molt complexe. Finalment, a principis del 2020 es van iniciar les gestions per trobar algú a l’estat 
espanyol que assumís el seu cas. Malgrat la crisi del covid, que va complicar molt les gestions, la tardor del 2020, i 
treballant en col.laboració amb les ong’s Hope&Progress, Yakaar Africa i Mano a mano ,  vam aconseguir metges i 
hospital que assumien la operació,  trobar una família d’acollida per l’Abdoukarim i crear  una xarxa de famílies de 
suport, gestionar tots els papers, permisos, documents i visats necessaris i bitllet d’avió d’anada i tornada Senegal- 
España. Finalment l’Abdoukarim va volar a Madrid el 28/12/2020 acompanyat d’una persona de la nostra entitat.

B.    Recursos humans assignats a l'activitat

C.    Pressupost i finançament de l'activitat

a.     Ajuts monetaris

b.     Ajuts no monetaris

a.     Compres de bens destinats a l'activitat

b.     Compres de matèries primeres

c.     Altres compres

d.     Treballs realitzats per altres entitats

a.     Lloguers i taxes

b.     Reparacions i conservació

c.     Serveis de professionals independents

d.     Transports

e.     Assegurances

f.      Serveis bancaris

g.     Publicitat i RRPP

h.     Subministraments

i.      Tributs

a.     Contractes amb el sector públic

b.     Subvencions

c.     Concerts i convenis
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Altres ingressos del sector privat

FINANÇAMENT TOTAL DE LA ACTIVITAT                                        400,93 € 

número total
Un beneficiari en quant a l’objectiu  principal (l’evacuació i operació)

Tipus de beneficiaris/es:

Grau d'atenció que han rebut els beneficiaris/es:

E.  Resultats de l'activitat

Resultats obtinguts amb la realització de l'activitat:

Nivell d'acompliment de les finalitats estatuàries i avaluació de l'activitat:

4.9. Rifes

A.  Identificació 

nom de l'activitat:

Sorteig Quilt i panera solidària de Nadal

serveis realitzats o compresos dins l'activitat

breu descripció de l'activitat

a.     Subvencions

b.     Donacions i llegats

c.     Altres: recaptació amb activitats pròpies

Jove amb greu malformació de naixement, sense recursos econòmic i que viu en un país sense mitjans tècnics 
suficients per resoldre el seu problema.

Visites mèdiques i proves diagnòstiques diverses per certificar la impossibilitat del tractament al Senegal
Gestions per obtenir el passaport, autoritzacions, visat, i tots els documents necessaris per obtenir el permís tant de 
sortida des Senegal com d’entrada a España. 
Gestions per trobar equip mèdic i atenció hospitalària (Hospital de Navarra),  família d’acollida i la xarxa de famílies 
al seu entorn. 
Gestions per obtenir bitllet per volar de Dakar a Madrid, i acompanyament en el viatge.
(la resta del projecte – l’estada a Navarra, operacions, post operatori, etc – es desenvolupen el 2021)

La primera part de l’evacuació de l’Abdoukarim és un èxit, en tant que permetrà que el pacient pugui accedir a una 
resposta quirúrgica a la seva malaltia, impossible de tenir al seu país.

 Aquesta activitat acompleix els objectius d'accés a la salut de la població sense recursos econòmics. Tot i que 
parlem d’un únic cas, per nosaltres aquesta primera evacuació és un èxit, i ens anima a continuar buscant la 
cooperació entre  centre hospitalaris i la nostra entitat, perquè, malhauradament,coneixem molts casos al Senegal 
en que seria necessària una intervenció similar. 
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durada de l'activitat

de maig a desembre de 2020 

Tipus de personal Número

Personal assalariat (al Senegal) 0

Personal extern amb contracte de serveis 0

Personal voluntari 43

DESPESES IMPORT 
Despeses en ajuts

Compres i aprovisionaments

                                       667,99 € 

Despeses de personal

Altres despeses de l'activitat

Despeses financeres

Diferencies de canvi

COST TOTAL DE L'ACTIVITAT                                        667,99 € 

FINANÇAMENT IMPORT 
Quotes dels socis

Ingressos amb  origen en l'Administració Pública

Altres ingressos del sector privat

Confecció d’un Quilt de patchwork, realitzat de manera totalment voluntària per un grup de dones vinculades a 
l’establiment Hobby Lovin de Vilassar de Dalt (comerç solidari). 
Edició i venda de les butlletes del sorteig pel Quilt, que es va sortejar l’11/9/2020
Creació de tres paneres solidàries, amb donacions de molts comerços de Vilassar de Dalt, Premià de Dalt, Vilassar 
de Mar  i Cabrils. Els regals es van exposar al mercat de Can Robinat. Edició i venda de tickets de participació, 
amb  sorteig els dies 21, 22 i  23/12/2020

B.    Recursos humans assignats a l'activitat

C.    Pressupost i finançament de l'activitat

a.     Ajuts monetaris

b.     Ajuts no monetaris

a.     Compres de bens destinats a l'activitat

b.     Compres de matèries primeres

c.     Altres compres

d.     Treballs realitzats per altres entitats

a.     Lloguers i taxes

b.     Reparacions i conservació

c.     Serveis de professionals independents

d.     Transports

e.     Assegurances

f.      Serveis bancaris

g.     Publicitat i RRPP

h.     Subministraments

i.      Tributs

a.     Contractes amb el sector públic

b.     Subvencions

c.     Concerts i convenis

a.     Subvencions
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                                    7.125,00 € 
FINANÇAMENT TOTAL DE LA ACTIVITAT                                     6.457,01 € 

número total

Tipus de beneficiaris/es:

Requisits necessaris per obtenir la condició de beneficiari/a:

Grau d'atenció que han rebut els beneficiaris/es:

E.  Resultats de l'activitat

Resultats obtinguts amb la realització de l'activitat:

Nivell d'acompliment de les finalitats estatuàries i avaluació de l'activitat:

5. INFORMACIÓ GENERAL SOBRE ELS MITJANS QUE DISPOSA L'ENTITAT

A. 1 Personal assalariat 

S'ha contractat personal al Senegal, a través de l'associació local i amb les següents característiques:

perfil professional tipus de contracte número 
auxiliar sanitari indefinit 3

coordinació de projectes indefinit 1
auxiliars altres (cuina i manteniment) indefinit 2

*els costos del personal al Senegal estan repercutits directament als projectes

A. 2. Professionals amb contracte de prestació de serveis

professional tipus de servei cost anual 

b.     Donacions i llegats

c.     Altres: recaptació amb activitats pròpies

D.    Beneficiaris/es de l'activitat

Si bé aquesta activitat no estava enfocada a donar un servei directe als nostres beneficiaris, va servir per donar a 
conèixer el projecte i per recollir diners per finançar les altres activitats: es van obtenir 6.457€ nets.

Aquesta activitat ha contribuït a complir les finalitats estatutàries de l'Associació , en el sentit d'aconseguir mitjans 
econòmics per realitzar projectes al Senegal i en el sentit d'aprofundir en el coneixement de les poblacions de 
Vilassar de Dalt, Premià de Dalt, Vilassar de Mar i Cabrils de la realitat de la regió de Kolda, a El tots Senegal. 
L’aportació solidària de totes les persones implicades ha estat magnífica: les persones que van confeccionar el 
Quilt, els comerços, que van respondre de manera molt solidària van ajudar a la venda de números i van aportar 
algun regal per la panera, i els socis van aprofitar la venda dels tickets per seguir explicant el projecte, amb la 
consecució d'alguns socis nous.

A.     Personal

L'associació, durant l'exercici del 2020  ha tingut una persona assalariada a Catalunya. Una persona fent tasques 
de coordinació a temps parcial.(cost total anual 6.734,77€)
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Vilaazari gestoria                                        399,30 € 

Panxing Comunicació publicitat i community manager                                     5.490,98 € 

Sagarra i Montalvo gestió bcn, sl gestoria                                        145,20 € 

A.3. Voluntariat

Activitats en les que participen Número  

31

B.1.  Centres o establiments de l'entitat

L'entitat, a data 31/12/2020, no disposa de cap bé immoble propi.

B.2. equipaments

L'entitat, a data 31/12/2020 no disposa de cap bé considerat com a equipament, ni cap vehicle propi

Origen Import Aplicació 
Ajuntament de Cabrils €                                     5.376,34 Poste Santé de Dabo 
Ajuntament de Premià de Dalt €                                     1.500,00 projecte Baruma 
Ajuntament de Vilassar de Dalt €                                     2.000,00 mutualització comunne Dabo 

TOTAL €                                         8.876,34 

7.  ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS I ACTIVITATS DE L'ENTITAT

7.1. organització a Catalunya

-en les tasques de difusió de l'associació
-en les diferents activitats programades per recaptar recursos 
econòmics
-en les tasques de comptabilitat
-en les tasques de redacció de projectes
-en les tasques de presentació i justificació  de subvencions
-en les tasques de comunicació de l'entitat
-en tasques d'atenció i acompanyament als beneficiaris directes, in situ.

B.    Mitjans materials

B.3.   Subvencions públiques

6.      RETRIBUCIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Durant l'exercici de l'any 2020, cap persona de la junta directiva ha rebut cap retribució per part de 
l'associació , per cap aspecte relacionat amb el seu càrrec a l'associació

1. L'Assemblea General és l'òrgan de govern, i està integrada per tots els socis i sòcies. Es reuneix de 
forma ordinària un cop l'any, i pot ser convocada de forma extraordinària a través de la junta directiva o 
si ho sol.licita almenys un 10%dels socis. Entre les seves funcions es troben les següents:
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   Escollir els membres de la Junta Directiva i controlar-ne l'activitat.

   Modificar els estatuts.

   Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.

   Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.

   Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

   Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.

   Proposar a l'Assemblea General projectes, estratègies, i altres

   Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.

   Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.

   Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

   Aprovar la composició de la comissió de seguiment, direcció i coordinació, a proposta del president.

   -procurar i planificar les estratègies i projectes per la captació de recursos

   -realitzar el seguiment i control de les despeses i ingressos de l'associació

   -establir els criteris d'avaluació dels projectes i fer-ne el seguiment

   -redactar el document de tancament de comptabilitat anual i els pressupostos per l'exercici següent

   Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals. 

   Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les 
seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació. 

2. La Junta Directiva és el màxim òrgan de decisió de l'associació entre Assemblees. S'encarrega de 
vetllar pel normal funcionament de l'entitat, de desenvolupar els diferents projectes aprovats, de 
gestionar els recursos humans, de l'administració i la comptabilitat. Es reuneix almenys un cop al 
trimestre. Els seus membres exerceixen el càrrec de manera gratuïta. Entre les seves funcions estan:

   Representar, dirigir i administrar l'associació i; així mateix, complir les decisions preses per 
l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea 
estableixi.

   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.

   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.

   Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per 
aconseguir, entre d'altres, subvencions o altres ajuts

   Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels 
fons que hi hagi en aquest dipòsit, segons les normes establertes als estatuts.. 

3. La comissió de direcció, seguiment i coordinació. Aquesta és una comissió fixa executiva, i d'ella 
depèn el funcionament ordinari de les activitats de l'Associació. Es reuneix setmanalment, i està 
formada per 3 persones (una d’elles semi-alliberada) amb l'aprovació de la Junta Directiva. Ha de 
vetllar pel bon funcionament dels projectes en marxa, fer-ne seguiment i avaluació, en coordinació amb 
les persones que treballen a El Senegal, amb les quals es treballa habitualment on-line.  Les seves 
funcions són:

   -planificar, organitzar i fer el seguiment del funcionament general de l'associació, en coordinació amb 
els equips de treball de El Senegal.

  - definir els camps i les àrees d'actuació, d'acord amb els objectius consensuats juntament amb 
l'associació a El Senegal i acordats en Assemblea General.
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   -el.laborar i desenvolupar la política de comunicació de l'Associació.

7.2. organització i coordinació a El Senegal

Firma de la Memòria pels membres de la Junta directiva

nom càrrec signatura 
Denis Fornés i Gomis president

Miquel Vila i Pagès Vice-president

  - mantenir les relacions institucionals amb les administracions públiques, empreses, organitzacions 
socials i altres ong's

L’esquema de funcionament dels equips al Senegal que està establert i que ja està força consolidat és 
el següent:

1.   El primer graó el formen les persones que fan d’enllaç amb la ONGD als pobles on treballem, 
juntament amb les dues persones -un home i una dona- que atenen la Case de Santé de Tabassaye 
Manding. Tenen les funcions de localitzar les persones del poblat que necessiten assistència mèdica i 
coordinar el seu trasllat a Dabo, fer seguiment de les posologies i les visites dels malalts, i de fer 
xerrades de sensibilització entre la població sobre temes de salut.

    Si la malaltia d'algú és massa complicada/greu per a solucionar-la al dispensari de  Dabo o si el 
malalt requereix proves mèdiques més sofisticades, se l'evacua a l'Hospital Regional de Kolda.

2.   A Kolda hi treballa un altre membre de l'equip que acompanya els malalts que són adreçats a 
l’hospital general de la ciutat, i els assisteix durant tot el seu procés mèdic. En el cas que el malalt 
necessiti quedar-se a Kolda per rebre un tractament llarg a l’hospital se l’allotja a la Maison Guérison, 
de la qual també n'és el responsable aquesta persona. A Kolda hi atenem tant malalts provinents de 
Tabassaye i voltants (via dispensari de Dabo) com altres casos que trobem en els nostres viatges per la 
 regió o que ens són derivades per altres associacions. A la Maison Guérison hi treballen també dues 
persones: una dona que s’ocupa de la cuina i la intendència i un home en les tasques de neteja i 
manteniment.
3.   El coordinador del projecte al Senegal coordina tots aquests processos, administra els recursos 
econòmics, vetlla pel bon funcionament de totes les parts, s'encarrega de les relacions amb 
institucions, informa i es coordina amb la comissió executiva a Catalunya i fa de pont entre l'associació 
senegalesa i la catalana.

4. L'associació Tabassaye Manding fa  una assemblea general almenys cada 6 mesos, juntament amb 
el coordinador al Senegal i, si és possible, algun membre de l'associació Catalana que hi estigui de 
visita. En aquestes assemblees es valora el funcionament de l'associació, dels diferents programes que 
estan en marxa i es proposen nous objectius i projectes.
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Carlos Barea Aguilar secretari

Ferran Lorca i Gruart tresorer

Marta Farré i Cirera vocal

Ainoa Guilera de Madariaga vocal

Victòria Cerezo i Bas vocal

Jordi Pàmies i Martínez vocal

Isabel Rué de Balanzó vocal

Hermínia Ramon i Martínez vocal

Alèxia Guilera Madariaga vocal
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