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Què és? Com va començar tot:
Només veníem a un casament! 

Projecte 
Tabassaye

El febrer del 2017 els germans Denis i Griselda Fornés, 
l’un resident a Barcelona i l’altra a  Suïssa, viatgen al 
Senegal convidats a assistir al casament del seu amic 
Bacary Kondjira, un jove manding resident a Mataró amb 
el que tenen amistat de fa anys. 

Quan arriben a Tabassaye, el poble del nuvi, són rebuts 
amb molt d’afecte i de seguida perceben que la situació 
en què viu la comunitat és molt fràgil. Tenen el mínim 
necessari per subsistir, però només això. Tanmateix, la 
població viu tranquil·la i és feliç: si tothom té salut i tenen 
per menjar estan agraïts a la vida i tiren endavant. Però, 
què passa si algú té un accident o es posa malalt? Quan 
arriben aquests moments comencen els problemes, i 
coses que a casa nostra no serien greus, allà poden 
acabar molt malament, fins i tot amb la mort, per 
manca d’ajut mèdic i d’higiene. De seguida aquestes 
mancances es posen de manifest. 

La primera nit de casament coneixen un 
home que porta diversos dies amb una 
infecció a la mà que no pot guarir per falta 
de mitjans. I l’endemà coneixen l’Ibrahima 
Diallo, un noi de 14 anys, amb les cames 
plenes d’úlceres infectades i cronificades des 
de fa més de 4 anys, i que tampoc pot anar al 
metge pel mateix motiu. En Denis i la Griselda 
decideixen dur aquestes dues persones al 
dispensari més proper, situat a 4 km. Fan el 
camí a peu amb els malalts i es fan càrrec del 
cost de les visites i els tractaments necessaris 
per guarir-los.

Ràpidament corre la veu que els hostes 
europeus estan duent a malalts al metge, 
i comença un efecte bola de neu: cada dia 

apareixen desenes de malalts davant la seva 
cabana, gent que necessita atenció mèdica. 
Molts d’aquests malalts fa anys que pateixen 
xacres que, agafades a temps, haguessin 
estat de fàcil curació.

Davant aquesta situació evident d’emergència 
sanitària els germans Fornés ho tenen clar: no 
es poden girar d’esquena a aquesta realitat, 
l’han d’entomar. Però conscients que ells sols 
tampoc poden arribar gaire lluny, decideixen 
crear una estructura que pugui sostenir el 
repte i actuar solidàriament. I així va néixer, la 
primavera del 2017, el PROJECTE TABASSAYE.

PROJECTE TABASSAYE és una 
associació assistencial que, sota el 
lema GUARIR, ESTIMAR i EMPODERAR, 
té com a objectiu principal fomentar el 
desenvolupament sanitari, econòmic 
i educatiu dels habitants  de les 
poblacions de la Commune de Dabo, 
regió de Kolda, a l’alta Casamance, El 
Senegal.  

El projecte va començar a la vila de Tabassaye 
Manding (un dels poblats dins la commune 
esmentada) i per això en pren el nom.
L’associació està formada per tres parts 
legalment independents: el juny del 2017 vam 
crear les associacions de Catalunya i de Suïssa, 
i a partir de gener de 2018 es va constituir 
l’associació Tabassaye Manding, al Senegal. 
Les 3 associacions treballem coordinadament  
per assolir plegats els nostres objectius.
Amb aquesta finalitat s’ha creat un equip local 
de 9 persones que treballen sobre el terreny, i 
estem cercant socis a Europa que ens ajudin a 
obtenir els recursos que necessitem.
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Situem-nos

El Senegal és una república de l’Àfrica 
Occidental, que va ser colònia francesa fins al 
1960. Actualment el Senegal és un dels estats 
africans més estables políticament, amb una 
democràcia consolidada.

Té una superfície d’uns 197.000 km² (unes 
6 vegades la superfície de Catalunya) i una 
població aproximada de 14.200.000 persones 
(el doble que Catalunya), de les quals el 
48% viu a les ciutats, principalment a l’àrea 
metropolitana de Dakar.

Els índexs d’atur són altíssims (sobre un 
48%) i el 54% de la població viu per sota el 
llindar de la pobresa.  Tot i que els índexs 
de desenvolupament humà van millorant 
constantment des de fa uns anys (s’ha 
passat del 0,325 al 0,41 en els darrers 
10 anys, sent 1 l’índex de països com 
Noruega o el Canadà), el creixement és 
lent. Aquest panorama de falta d’horitzó de 
desenvolupament personal ha impulsat - i 

encara ho fa- molts senegalesos a marxar 
del seu país, en el que es coneix com “la 
diàspora”. Tanmateix, es calcula que les 
remeses enviades pels emigrants al Senegal 
suposen aproximadament el 10% del PIB 
del país. Tot i que  el govern no reconeix el 
paper que la diàspora senegalesa juga en 
el desenvolupament del país, és evident que 
aquesta té un paper important.

La regió de La Casamance, a causa de més 
de vint anys de lluita armada, pateix encara 
una important manca d’inversió dels diversos 
governs, cosa que provoca que la regió, 
malgrat tenir un potencial important, sigui 
una de les més endarrerides del Senegal 
pel que fa a infraestructures, equipaments i 
altres serveis: en general no hi ha electricitat 
(o no les 24h), ni aigua corrent, no hi ha 
clavegueram, les instal·lacions hospitalàries 
estan en condicions desastroses, gairebé no 
hi ha carreteres asfaltades....

Projecte 
Tabassaye

El Senegal

Tornada dels pescadors 
en vaixells de fusta a la 
platja a Casamance.
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Des de fa ja uns anys el govern del Senegal 
ha posat en marxa  un pla general de 
desenvolupament, l’anomenat  Plan Sénégal 
Emergant (PSE), que té com a objectiu el 
desenvolupament de tot el país a llarg 
termini (2030). Es tracta d’un seguit de 
mesures estructurals per millorar el clima de 
negocis, reforçar el capital humà, millorar el 
finançament de l’economia, etc.; així  com 
un pla d’inversions en sectors prioritaris 
amb un alt potencial de creació de llocs de 
treball (agricultura, mineria, infraestructures, 
hàbitat, turisme, energia, logística, indústria). 
Amb aquestes mesures s’està atraient 
molta inversió estrangera, que co-finança 
molts d’aquests grans projectes (construcció 
d’autopistes i de noves línies de ferrocarril, 
explotacions mineres, creació de plantes de 
producció d’energia...).

Paral·lelament, des del 2013 el govern 
ha publicat l’anomenada Acta III de la 
descentralització que ha donat pas a una 
nova reorganització territorial de l’estat. 
Aquesta reforma vol donar més poder a 
les col·lectivitats locals i crear sinergies 
entre aquestes i les autoritats de l’estat. Un 
altre dels objectius de l’Acta III és afavorir 
l’aplicació del PSE, sobretot amb la creació 
de pols territorials de desenvolupament amb 
el propòsit que les comunitats siguin més 
competitives.

En aquest sentit  la política de 
desenvolupament del govern Senegalès 
se centra actualment en tres pilars bàsics: 
l’economia sostenible, el capital humà (per 
tant és important invertir en educació i sanitat) 
i la governança democràtica.

Tabassaye Manding és el poblat on va 
començar el nostre projecte i està situat  a 
la commune de Dabo, regió de Kolda, al 
Senegal. Té aproximadament 565 habitants, 
dels quals més del 50% té menys de 18 anys. 
L’activitat econòmica principal  és l’agricultura 
(centrada majoritàriament en els mesos de 
pluja amb cultius d’arròs, blat de moro, cotó, 
mill i cacauet), la ramaderia a petita escala i 
petites indústries manufactureres, totalment 
artesanals (recol·lecció de fusta per fer llenya, 
fabricació d’eines, elaboració de carbó,  
fabricació de “carenten”-tanques teixides amb 
fibra de bambú-...).

Des de fa un temps també es conreen 
uns petits horts familiars estacionals que 
gestionen les dones del poblat.
Al poblat hi ha diversos pous, dels quals 
només un és tancat per obtenir aigua 
potable, no hi ha electricitat ni clavegueram. 
Els desplaçaments es fan a peu i l’únic mitjà 
de transport són algunes bicicletes i ases 
amb carretons. Els intercanvis comercials es 
realitzen principalment a través de Dabo (on 
passa la carretera) situat a uns 4 km.
Hi ha escola primària, atesa per dos mestres, 
i on assisteixen la majoria de nens i nenes 
entre els 6 i els 12 anys.

Sintiang Maoudo és un petit veïnat de 85 
persones a tocar de Tabassaye. Els nens de 
la comunitat van a l’escola a Tabassaye i els 
seus habitants comparteixen l’estil de vida 
dels seus veïns i també llurs mancances. La 
comunitat de Sintiang Maoudo es va sumar al 
Projecte Tabassaye el mes de març de 2019.

Plans de 
desenvolupament 
del Senegal

Tabassaye Manding i 
Sintiang Maoudo, poblats 
de la commune de Dabo Situem-nos

Projecte 
Tabassaye
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Valors i objectius
del projecte
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Les nostres accions van dirigides a millorar 
les condicions de vida, fent especial atenció 
a l’àmbit de la salut, dels habitants dels 11 
pobles de la commune de Dabo, començant 
per les viles de Tabassaye Manding i Sintiang 
Maodo, a partir de les seves prioritats.

També estem ocupant-nos de donar resposta 
a malalts, principalment nens i joves, d’altres 
zones del país i que hem conegut en els 
nostres viatges, als qui donem suport mèdic 
utilitzant els nostres contactes i la nostra 
estructura al Senegal. A aquesta branca del 
nostre projecte l’anomenem BARUMA, que 
en llengua manding vol dir columna, pilar, 
pal de paller.

Som conscients que tot just hem començat 
aquest camí, que n’hem d’aprendre molt, i 
que sovint ens equivocarem. Però la voluntat 
i l’esperit de tots plegats ens fa creure en 
les possibilitats que s’obren davant nostre i 
estem disposats a explorar-les.
Entre els objectius d’aquest projecte també es 

Els valors que han d’emmarcar la gestió de 
la nostra associació són els següents:

Els objectius de la nostra associació han 
estat debatuts i consensuats en assemblea 
amb els habitants de Tabassaye Manding i 
Sintiang Maoudo, les primeres viles on hem 
començat a treballar. Considerem important 
que siguin els mateixos habitants els que 
prenguin a les seves mans la responsabilitat 
de tirar aquestes iniciatives endavant. Pel que 
fa a la part europea de l’associació, la nostra 
responsabilitat és sobretot proporcionar el 
suport necessari (via col·laboracions econò-
miques, assessorament i acompanyament) i 
cercar els recursos econòmics per fer viable 
el projecte.

En línies generals i a llarg termini, aquests 
són els objectius que voldríem aconseguir:

1  Possibilitar l’accés permanent al sistema 
sanitari de tots els habitants dels 11 pobles de 
la commune de Dabo a través de la seva ins-
cripció a la Mútua Mèdica de Dabo. Acom-
panyar-los en el procés de curació i vetllar 
perquè aquest sigui possible.

2  Promoure la prevenció i la sensibilització 
en el camp de la salut, i millorar la qualitat i 
varietat en l’alimentació.

3  Col·laborar en la millora de les instal·la-
cions i dels serveis que ofereixen els equipa-
ments mèdics associats a la Mútua Mèdica 
de Dabo.

4  Col·laborar en la millora de les instal·la-
cions escolars i en l’accés a l’educació per 
tota la població i en totes les etapes.

Descripció general 
del projecte

Els valors

Els objectius

5  Treballar per la igualtat de drets, es-
pecialment amb els infants i les dones, i 
promoure la igualtat d’oportunitats, especial-
ment pels joves i les dones.

6  Acompanyar en l’assoliment de l’auto-
suficiència econòmica i en un desenvolupa-
ment sostenible als habitants dels  poblats 
de la Commune de Dabo, començant per 
Tabassaye Manding  fomentant, dins la 
comunitat, iniciatives concretes adreçades a 
diferents col·lectius (dones, joves, emprene-
dors....).

7  Fomentar i propiciar el coneixement mutu 
i la interculturalitat.

El  retrat dels pobles de la Commune de 
Dabo a 12 - 15 anys vista que ens agradaria 
dibuixar és el d’un conjunt de petites viles 
rural del Senegal, on les necessitats sani-
tàries estiguin cobertes, on estiguin en marxa 
diversos projectes econòmics viables i soste-
nibles, respectuosos amb l’entorn i amb les 
cultures locals, on els joves tinguin oportuni-
tat de progressar i tenir una vida digna, i on 
no sigui necessari emigrar per mirar d’acon-
seguir-ho. Uns pobles vius i amb futur, als 
quals ens agradarà anar a visitar els nostres 
amics, per compartir les vivències però que 
no ens necessitin per tirar endavant.

• La solidaritat entre els pobles. 
• La voluntat de servei. 
• La vocació d’aprenentatge mutu i 
l’intercanvi cultural.
• La democratització en la gestió i en 
la presa de decisions.
• El compromís de procurar una gestió 
transparent, sostenible i eficient que 
tendeixi a l’autonomia.

pretén cercar  la democratització del poder, 
i garantir  la seguretat alimentària de la 
població, que són dos àmbits que van molt en 
sintonia amb els objectius  definits als plans 
governamentals de desenvolupament del 
Senegal.
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Estratègia i actuacions: 
prioritat, LA SALUT

Projecte 
Tabassaye

Malgrat que ens hàgim marcat uns 
objectius molt amplis, hem començat el 
nostre treball en l’àmbit de la salut, ja que 
és on les necessitats són més urgents i 
peremptòries. Tant per falta de recursos 
econòmics com per falta d’hàbit cultural, 
ens vam trobar una situació sanitària crítica, 
amb moltes persones amb malalties greus 
i/o cronificades, que en un circuit normalitzat 
de salut tindrien una solució relativament 
fàcil. Pensem que caldria poder garantir un 
bon accés a la sanitat per a tota la població 
abans de treballar adequadament la resta 
d’objectius.

Com a part de l’estratègia per aconseguir 
aquest objectiu principal, a partir de 2018 
vam començar a inscriure la població -primer 
de Tabassaye Manding i posteriorment de 
Sintiang Maodo- a la Mútua de salut de 
Dabo. Després d’un any, hem constatat 
que la mutualització de la població és una 
estratègia que aporta múltiples beneficis:
• Permet 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 seriós.
• Ajuda a fer que la població s’acostumi a 

que necessiten, o els especialistes que els 
calen per a la seva malaltia o simplement els 
establiments no poden respondre amb un 
mínim d’eficiència per una falta generalitzada 
de gairebé tot.
• La necessitat d’evacuar a altres regions els 
malalts que no poden ser atesos a aquests 
centres -per falta d’especialistes o d’aparells 
de diagnosi- ens obliga a realitzar una 
important despesa extra que, si ampliéssim 
la mutualització a altres poblacions, seria 
insostenible.

És per això que, en aquests moments, 
ens plantegem un canvi de prioritat en les 
estratègies per assolir els nostres objectius: 
fins que aquests centres no estiguin en 
millors condicions, no té sentit ampliar el 
nombre de mutualitzats. Veiem que, abans 
de seguir amb el projecte de mutualitzar 
la població, és molt necessari procurar 
la millora en la competitivitat dels centres 
mèdics (poste de Santé de Dabo, centre 
mèdic de Kolda i Hospital regional de Kolda), 
no només pels nostres beneficiaris directes, 
sinó per tots els usuaris de la regió.

A més, millorar els centres mèdics del circuit 
és també una estratègia per enfortir la Mútua 
de Salut a mitjà termini.

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 que són greus.

Però en la implementació d’aquesta 
estratègia, que considerem eficaç i que 
voldríem acabar estenent a la resta de 
pobless, hem trobat una greu limitació, que 
afecta sobretot als tractaments dels malalts 
greus:
• Trobem que les instal·lacions i els 
equipaments adscrits a la Mútua de salut 
de Dabo estan en unes condicions de 
conservació lamentables i tenen importants 
mancances d’infraestructures, maquinària, 
especialistes i personal qualificat. La manca 
de recursos econòmics impedeix la resolució 
dels problemes d’aquests centres, i es crea un 
cercle viciós de difícil solució.
• Això provoca un efecte descoratjador en 
aquelles persones que estan mutualitzades 
i acaba fent que moltes deixin la mútua 
perquè sovint no troben o els medicaments 

Pel que fa al nostre projecte BARUMA, 
l’estratègia actual pel desenvolupament 
d’aquesta branca del nostre projecte i que 
també està relacionada amb la salut, passa 
per la consolidació del funcionament de 
la Maison Guérison (la casa de curació 
establerta a Kolda i que recentment 
hem ampliat) i dels anomenats plans de 
sosteniment: volem acompanyar les persones 
que ajudem a guarir, sentim que també és 
responsabilitat nostra 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.
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• Vam crear les associacions catalana i suïssa.

• Vam crear un equip local de 2 persones que, 
amb la col·laboració de metges també locals, 
ens van ajudar a guarir de les seves malalties 
a desenes de persones de Tabassaye i d’altres 
localitats veïnes. Les accions es van fer tant 
sobre el terreny com acompanyant els malalts  
al dispensari de Dabo i facilitant-los l’accés als 
medicaments que necessitaven.

• Vam evacuar els casos més greus a 
l’Hospital Regional de Kolda, la capital del 
departament situada a 72 km, i els vam 
allotjar a la una caseta molt humil de dues 
habitacions, que vam condicionar al veïnat de 
Sikilo, a Kolda. Aquesta caseta va ser l’embrió 
de la Maison de Guérison. Mentre durava 
el tractament, ens vam fer càrrec també de 
l’alimentació i despeses de vida dels malalts. 

• Vam acompanyar també 5 malalts de 
Tabassaye a Velingara perquè fossin operats 
pel Dr. Carlos Bardají de Hope & Progress.

• Es va constituir l’associació senegalesa al 
poble de Tabassaye Manding.

• Vam inscriure els 565 habitants de 
Tabassaye a la Mútua Mèdica de Dabo: 
aquesta mútua ofereix 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. 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.

• Vam iniciar els anomenats “plans de 
sosteniment”, que són l’acompanyament que 
reben alguns dels joves que hem ajudat a 
guarir-se en forma de petits ajuts econòmics 
per la seva formació.

• Vam dissenyar una Case de Santè (petit 
dispensari) al poblat de Tabassaye, i en vam 
iniciar els treballs de construcció.

• Vam possibilitar la formació de dues 
persones (un home i una dona) com a ATS, 
amb la intenció que poguessin treballar a la 
Case de Santé.

• Vam ampliar l’equip de treball al Senegal a 4 
persones.

Objectius assolits

2017

2018

Projecció virtual 
de la Poste de 
Santé de 
Tabassaye Manding, 
i a mig construïr 
(desembre 2018)

Estratègia i actuacions: 
prioritat, LA SALUT

Projecte 
Tabassaye
Projecte 
Tabassaye
Projecte 

• Vam llogar i adequar una nova Casa 
de Curació (Maison de Guérison) de 4 
habitacions, al veïnat de Sare Moussa de 
Kolda, a uns 800 m de l’Hospital Regional.

• Vam començar a establir contacte i 
col·laboració amb les autoritats mèdiques i 
administratives locals i amb altres ONG que 
treballen a la regió: Associació Bantandicori, 
Yakar Àfrica, Alegria sin Fronteras.

• Vam seguir acompanyant malalts a operar 
amb el Dr. Bardají de Hope & Progress.
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Estratègia i actuacions: 
prioritat, LA SALUT
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• Hem equipat la Case de Santé de 
Tabassaye (mobiliari, equipament mèdic 
bàsic, panells solars i instal·lació elèctrica, falta 
encara la instal·lació d’aigua), l’hem inaugurat 
ofi cialment, l’hem dotat amb una primera 
remesa de medicaments i tot just ha començat 
a funcionar amb les dues persones que van 
formar-se com a ATS.

• Hem llogat i condicionat una nova casa 
de curació de 10 habitacions al veïnat de Fass 
Diahe, a Kolda, a 150 m de l’Hospital Regional 
(vam saber que la casa de Sare Moussa 
s’inundava durant l’època de pluges).

• Hem començat amb la reforma d’un dels 
edifi cis de l’escola de Tabassaye Manding, 
s’hi ha fet la pintura i reforma del mobiliari i hi 
hem fet la instal·lació de panells solars i llum 
elèctrica.

• Hem possibilitat la regularització de l’État Civil 
(el que seria el registre civil) a les 115 persones 
de Tabassaye Manding que no estaven 
inscrites.

2019
• Hem continuat amb la mutualització dels 
habitants de Tabassaye Manding i, a partir 
del 1/7, hem ampliat la mutualització a la 
petita població de Shintiang Maudo , veïna de 
Tabassaye Manding.

• Hem continuat amb els “plans de 
sosteniment”.

• Hem continuat fent-nos càrrec de diferents 
casos complicats en l’àmbit de la salut, 
la majoria d’ells s’allotgen a la maison de 
Guérison de Kolda.

• Hem iniciat una col·laboració estreta amb la 
direcció de la Mútua de salut de Dabo per a 
propiciar la millora de les seves prestacions i 
la creació dels serveis mèdics que manquen a 
la regió de Dabo

• Hem entrat en contacte amb altres ONG’s 
de la regió, i estem començant a col·laborar 
amb ells: A7, AIDA, Arquitectura sin Fronteras, 
Alianza, Paz y Dignidad...

Objectius assolits

• Continuem acompanyant malalts a operar 
amb el Dr. Bardají de Hope & Progress.

• Pel que fa a la resta de l’any 2019, a part de 
seguir acompanyant els processos engegats 
tant a la Case de Santé de Tabassaye Manding 
com a la nova Maison Guérison de Kolda,  ens 
proposem continuar treballant en l’escola 
de Tabassaye (farem la reforma del segon 
edifi ci, que està en molt males condicions), 
i  seguirem treballant en el projecte de la 
reforma de la Poste de Santé de Dabo en 
col·laboració amb altres ONG espanyoles.
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Un dels  nostres objectius és fomentar 
i propiciar el coneixement mutu i la 
interculturalitat, entre es pobles Senegalès, 
català i suïs. En aquest sentit hem fet diverses 
accions des de la creació de l’associació 
per tal de donar a conèixer el projecte, i 
per crear espais de connexió intercultural 
(presentacions del projecte, cursa solidària, 
fi ra d’entitats...).

Una de les accions que considerem més 
reeixida en quants a aquest objectiu, i que 
volem repetir anualment, és el dinar solidari 
que vam organitzar el febrer d’aquest any 
a Premià de Dalt, on vam muntar un seguit 

de concerts i tallers, un dinar senegalès i 
català i vam acabar amb una bona festa 
a ritmes africans. Ens agradaria organitzar 
esdeveniments similars a les poblacions 
veïnes amb les quals el projecte té més 
vinculació (Vilassar de Dalt, Cabrils, Premià de 
Mar, Vilassar de Mar...).

També ens proposem preparar una expedició 
de “presa de contacte” pels nostres socis que 
ho vulguin (places limitades...) per entrar en 
contacte amb la realitat Senegalesa rural, 
per fer possible de conèixer-los de manera 
natural i de viure la seva cultura sense 
exotismes impostats.

El treball a Europa

Estratègia i actuacions: 
prioritat, LA SALUT

Projecte 
Tabassaye
Projecte 
Tabassaye
Projecte 
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El funcionament
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Les tres associacions funcionen, necessàriament, de forma assembleària. A 
part, per tal de desenvolupar l’activitat al Senegal, hi ha un equip actualment 
ben consolidat, i que s’ha anat creant a mesura que les necessitats han anat 
apareixent.

Hi ha dos responsables del projecte al poblat 
de Tabassaye, que són les dues persones 
-un home i una dona- que s’han format 
com a ATS al dispensari de Dabo, i que  han 
començat a treballar a la Case de Santé de 
Tabassaye. Les seves funcions són:
• Localitzar els malalts que necessiten 

assistència i atendre’ls en primera 
instància, intentant solucionar el seu 
problema al mateix poblat.

• En cas que això no sigui possible, coordinar 
el trasllat del/s malalt/s al dispensari de 
Dabo, i si fos necessari acompanyar-los.

• Vetllar i fer seguiment tant dels malalts 
del poblat com de les posologies que 
necessitin.

• Planificar i coordinar, juntament amb el 
mestre de l’escola, les campanyes i tallers 
de prevenció i sensibilització.

• Tenir cura de la Case de Santé, ser 
responsables del manteniment i tenir 
la farmaciola assortida i sempre sota 
custòdia.

Aquells malalts més greus i que no poden ser 
tractats correctament a la Case de Santé de 
Tabassaye caldrà que es desplacin a Dabo, 
on seran atesos al dispensari, on també hi 
ha una petita zona d’hospitalització. Amb 
l’infermer en cap d’aquest equipament tenim 
una relació molt estreta, i és qui ha format les 
dues persones de Tabassaye com a ATS.
Si la malaltia és massa complicada/greu per 
a solucionar-la a Dabo o el malalt requereix 
proves mèdiques més sofisticades, se 
l’evacua a l’Hospital Regional de Kolda.

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 Casa de Curació, 
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.

Quan els malalts no troben resposta per 
a les seves malalties a Kolda, poden ser 
evacuats a Ziguinchor, on hi tenim un 
home i una dona, tots dos infermers, que 
els acompanyen i assisteixen durant el seu 
procés mèdic, o a Dakar, on hi treballa una 
dona, també infermera, amb la mateixa 
funció. Tots tres treballen puntualment, 
quan els seus serveis són necessaris.

El coordinador general de PT al Senegal 
coordina tots aquests processos, administra 
els recursos econòmics  i vetlla pel bon 
funcionament de totes les parts, i en fa 
partícips les associacions Europees amb 
informes freqüents.

A la Case Guerison (casa de curació) també 
hi treballen, a mitja jornada, una dona 
que s’ocupa de la cuina i la intendència 
i un home que s’ocupa de la neteja i el 
manteniment.

Organització i estructura 
de treball al Senegal

1

2

3

4

5

6

L’organigrama de funcionament al Senegal que hem establert actualment neix de la necessitat 
d’anar resolent les mancances en la salut, que va ser la part amb la qual es va començar a 
treballar. Actualment hi ha al Senegal 9 persones treballant per l’associació. L’esquema de 
funcionament que està establert i que ja està força consolidat és el següent:

AMADOU MANE és un dels responsables de l’acompanyament i el 
seguiment de tots els malalts de Tabassaye que arriben a Kolda per 
visitar-se a l’Hospital Regional.
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Coordinació i direcció 
general, equips de treball
Hi ha una diferenciació important en les fun-
cions, la manera d’organitzar el treball i fi ns i 
tot el posicionament davant el projecte de les 
diferents branques de l’associació.  Les bran-
ques catalana i suïssa de l’associació tenen 
la tasca principal de cerca de recursos per 
tirar endavant els diferents projectes concrets, 
assessorar i acompanyar en la posada en 
marxa i col·laborar per llur viabilitat.

La branca Senegalesa té la funció de vetllar 
per bon funcionament de l’associació i les 
seves iniciatives, localitzar les necessitats i fer 
propostes relacionades amb els objectius de 
progrés que hem acordat i de valorar, debatre 
i, en cas de ser aprovades, comunicar i imple-
mentar les propostes, responsabilitzar-se’n i 
tirar-les endavant en el dia a dia, en coordina-
ció amb la part europea.

En general les decisions es prenen 
conjuntament, i actualment pivoten en 
dos pols que tenen la branca catalana de 
l’associació com a frontissa: 

• Les grans línies estratègiques i els objectius 
s’han proposat en inici des de la banda 
europea, sobretot des de la branca 
catalana (amb qui hi ha un contacte 
molt més intens i quotidià amb la part 

senegalesa), i han estat posteriorment 
discutides, modifi cades i consensuades en 
assemblea amb la branca senegalesa.

• Les estratègies per fer possibles els 
projectes concrets, els estudis de viabilitat, 
les prioritats i possibilitats d’obtenir 
fi nançament i com fer-ho s’estableixen 
conjuntament entre la branca suïssa i la 
catalana.
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Les aliances estratègiques

Associació de Cooperació 
per al Desenvolupament de 
Bantandicori, de la mà del seu 
president, en Toni Ridorsa.

Hope&progress, de la mà del seu 
director Dr. Carlos Bardagí i el seu equip.

AIDA (ayuda, intercambio y 
desarrollo), de la mà de Pedro 
Guerreo, delegat al Senegal, i 
d’Estefania Vilardebó, coordinadora 
de projectes.

Hospital militar de Dakar.

Comité de salut de Dabo.

Mútua de salut de la regió de Kolda.

Alegría Sin Fronteras, de la mà de 
la seva presidenta, Gloria Eguaras.

Actualment hi ha una bona colla 
d’associacions i ONG’s europees que 
treballen al Senegal, i més concretament a 
la regió de l’alta Cassamance, moltes de 
les quals tenen seu a Catalunya. Arran dels 
diferents viatges que hem fet al Senegal, 
a vegades de manera casual, hem entrat 
en contacte amb algunes d’aquestes 
associacions,  i amb unes quantes  ja hem 
establert diferents tipus de vincles, i n’hem 
rebut assessorament, consells i contactes. 
També hem conegut i estem en contacte 
amb associacions o entitats senegaleses que 
treballen sobretot en l’àmbit de la salut.

En destaquem la col·laboració amb les 
següents:

També tenim contactes, de manera puntual 
amb Arquitectura Sin Fronteras, Alianza, A7, 
Paz y Dignidad, Yakar África...

Pensem que ampliar i aprofundir en aquestes 
relacions és una bona manera de teixir xarxes 
de suport i col·laboració, que poden ser molt 
benefi cioses per totes les parts, i hi seguirem 
treballant.

El Dr. Carlos Bardají i el seu equip viatgen un parell de cops l’any 
a la Casamence per a operar nens i adults amb tota mena de 
malformacions, tumors i altres malalties. Ells arriben, netegen i 
preparen l’espai que farà de quiròfan i comencen a operar 10, 
12, 14 persones diàries.

Bantandicori (Associació de 

Cooperació pel Desenvolupament)
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Els objectius per a 
aquest 2019 són:
1   Elaborar un bon pla de comunicació del 
projecte, que serveixi com a matriu base per 
qualsevol de les campanyes que s’hagin de 
realitzar.

2   Refer el web per fer-lo més pràctic i fàcil de 
navegar, realitzar una actualització periòdica 
i abocar-hi molta informació que actualment 
encara no hi és.

3  Traduir tots els continguts del web per 
tal que aquests hi siguin en català, francès, 
alemany, castellà i anglès per permetre que 
qualsevol dels socis del Senegal, Suïssa i 
Catalunya hi pugui accedir i ampliar el nostre 
radi d’acció més enllà dels límits dels nostres 
territoris.

4  Dissenyar els suports gràfi cs necessaris per 
a continuar captant socis.

5  Dissenyar i engegar la campanya Comerç 
Solidari per obtenir suport econòmic de la 
molt abundant xarxa de comerços, petites 
i mitjanes empreses existents a les nostres 
comarques.

6  Millorar la nostra presència a les xarxes 
socials amb estratègies de dinamització. 
Augmentar el nombre de seguidors.

7  Tenir presència a les festes majors, fi res i 
altres esdeveniments populars a Vilassar de 
Dalt, Cabrils, Premià de Mar, Premià de Dalt, 
Mataró i altres pobles del Baix Maresme (zona 
d’infl uència on residim la gran majoria dels 
socis) per donar a conèixer el projecte.

La comunicació: 
divulgació, promoció i difusió 

Projecte 
Tabassaye

Un dels objectius claus d’aquest projecte és promoure a casa nostra el 
coneixement d’una realitat i una cultura ben diferents, com a eina per la solidaritat 
i l’enriquiment cultural. Pensem que la tasca de promoció de la nostra feina i de la 
realitat de la població Senegalesa és també el camí per obtenir nous associats i 
col·laboradors, imprescindibles per poder tirar endavant els nostres reptes. 

Els objectius principals de 
la promoció i difusió
Donar a conèixer qui som i què fem és 
imprescindible. Evidentment l’estratègia de 
comunicació i els esforços que s’hi dediquin 
són clau per garantir l’èxit del projecte, per 
aconseguir que desplegui tot el seu potencial 
en un lapse de temps que ens permeti anar 
avançant a un ritme satisfactori, i que pugui 
començar a donar  fruits a curt i mitjà termini.

 PÀNXING COMUNICACIÓ  , en coordinació 
amb els membres de la junta de Projecte 
Tabassaye responsables d’aquesta àrea, té 
com a tasques principals el manteniment i 
l’actualització del nostre web, dinamitzar les 
xarxes socials, dissenyar campanyes i dotar 
de contingut els diferents materials de difusió. 
Actualment es redacta un butlletí trimestral, 
on es dóna compte de totes les novetats, 
que s’envia via e-mail a tots els socis. També 
disposem d’una pàgina de Facebook amb 
1264 seguidors i d’un Instagram amb 346 
seguidors.

DINAR 
SOLIDARI 
AMB 
ÀFRICA
Diumenge 
17 de febrer

PROJECTE TABASSAYE

PRESENTA:

Societat Cultural Sant Jaume

Premià de Dalt

&
projecteta

bassaye.o
rg

Organitza: Projecte Tabassaye amb el suport de Pànxing i S.C. Sant Jaume. Col·labora: Ajuntament de Premià de Dalt

12.00 h Presentació del Projecte Tabassaye

12.30 h Jocs i tallers per a infants

13.30 h Actuacions musicals

14.30 h Arrossada popular i degustació de cuina africana

PUNTS DE VENDA 

ANTICIPADA 

DINAR SOLIDARI

PREMIÀ DE DALT · MERCERIA M. TERESA

Carrer de Cisa, 1 · Tel. 937 52 29 38

CABRILS · FORN VIAS CA LA ROSI

Carrer Anselm Clavé, 2-4 · Tel. 937 53 31 54

VILASSAR DE DALT · CAN BAYLACH

Pl. de la Vila, 19 · Tel. 937 53 31 54

ADULT 10€ - NENS 7€ANDREA MIR (neosoul/pop)

MONIATO (rumba/rock)

SWEET ANGIE (reggae)

CATACASA (música africana)

Actuacions musicals:

Col·labora: 

Places 

lim
ita

des

&
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L’economia 
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Tenint en compte la “joventut” del 
projecte, és evident que no podem 
aportar un històric de pressupostos. 
Durant els primers mesos de 
recorregut de l’associació, des 
de febrer del 2017, els recursos 
necessaris per realitzar tota la feina 
que es va fer a Tabassaye Manding -i 
n’ha estat molta!- han estat cobertes 
majoritàriament per les aportacions 
personals dels fundadors de 
l’associació.

Funcionament de l’associació a Catalunya 
i a Suïssa: captació de fons

El pressupost 
aproximat per 
l’any 2019

A la branca catalana de l’associació, la 
manera que ens resulta més efi cient per 
aconseguir recursos econòmics estables és 
a través de la captació de socis: l’aportació 
mensual d’una quantitat fi xa (el més 
habitual son 10 €) ens permet saber amb 
què comptem cada mes i ens permet donar 
continuïtat a la nostra feina al Senegal. 
Actualment ja en som més de 130, i l’objectiu 
per aquest any és el d’arribar als 200. Això 
no impedeix que es facin altres tipus de 
campanyes puntuals per recaptar fons que 
són el que ens permeten afrontar projectes 
concrets.

També estem treballant la petició de petites 
subvencions als ajuntaments dels pobles on 
vivim la majoria dels socis (Premià de Dalt, 
Cabrils, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, 
Premià de Mar....).

La branca Suïssa, pel tarannà dels seus 
simpatitzants, obté molts recursos a través 
de donacions puntuals i de campanyes 
concretes. Per contra, la possibilitat de fer 
socis allà és gairebé nul·la.

Aquest tercer any de funcionament, hem 
aconseguit consolidar un funcionament i 
un equip estable de persones que treballen 
pel projecte al Senegal. Les previsions tant 
d’ingressos com de despeses refl ecteixen 
aquest funcionament, així com els projectes 
concrets previstos. 
Aquests són els pressupostos previstos i 
aprovats per aquest any:

No hem inclòs en aquest pressupost el 
projecte de remodelació del dispensari 
de Dabo, un projecte en el qual ja hi 
estem treballant, perquè és una partida 
molt important (encara no està tancat el 
pressupost....) per la qual estem buscant un 
fi nançament a part, i perquè és un projecte a 
realitzar a partir del 2020.

Despeses de personal (4 persones al Senegal, 
6 a partir de juny)

Consums

Despeses mèdiques diverses (Senegal)

Mutualització de la població, quota anual

Funcionament de la Maison Guérison a KoldaI 

Dotació i posada en marxa Case de Santé

Dotació i posada en marxa 
nova Maison Guérison

Rehabilitació escola de Tabassaye

TOTAL PREVISIÓ DESPESA 2019

Despeses anuals

6.700,00 €

500,00 €

6.300,00 €

3.400,00 €

7.500,00 €

9.600,00 €

6.300,00 €

6.500,00  €

  46.800,00 €

Ingressos per quotes de socis/es

Donacions personals

Ingressos per activitats i/o prestació de serveis

Aportacions d’administracions públiques

TOTAL PREVISIÓ INGRESSOS GLOBAL

Ingressos (Catalunya i Suïssa) 

13.500,00 €

4.500,00 €

16.800,00 €

12.000,00 €         

46.800,00 € 

“Les Grans oportunitats per ajudar els altres rarament arriben,  
però les petites ens envolten cada dia.”
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GUARIR 
ESTIMAR
EMPODERAR



projectetabassaye.org

Patrocinat per:


